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 دمة مق

 ،في مجال اإلتصال وتقنية المعلومات شهد العالم المعاصر مجموعة من التغيرات المتسارعة

مما جعل العالم قرية كونية تنتقل إليها المعلومات إلى جميع أنحاء الكرة األرضية في أجزاء من 

اد والمؤسسات المكونة للمجتمعات، على األفر وال شك أن هذه التغيرات لها تأثيرها المباشر  ،الثانية

ثات والتكيف معها لتحقيق اإلستفادة مما تقدمه من مزايا مما دفع المجتمعات بقبول هذه المستحد

 تلمدى إحتضان المكتبا شبكة الويب أحدث نموذجينو وتعد األنترنت  ،في جميع المجاالت

 .تلك التقنيات إلحتياجاتها  يفيمدى تكلالحديثة و  للتقنيات

كان لتطور أنظمة المعلومات اإللكترونية وشبكة المعلومات العالمية دور كبير في تطوير  إذ

وفي هذه األثناء ظهرت التكنولوجية الخاص في مختلف النواحي الحيوية. أداء العمل العام و 

 ،تاريخ بث المعرفة والوصول إليها في مهما   ثل ظهورها منعطفا  الحديثة بالمكتبات الجامعية حيث م

ستخدامها على نطاق فأصبحت األ وعية الرقمية تسهم بشكل كبير في إتاحة المعارف ونشرها وا 

 .خاصة بعد إنتشار شبكة األنترنت في التسعينات  ،واسع

حاول من خالل دراستنا فإننا ن ،نترنتالعديدة والمتنوعة التي توفرها األوعلى ضوء الخدمات 

عالقتها بالتحصيل المعرفي  المكتبات الجامعية و على التكنولوجيا الحديثة بهذه تسليط الضوء  

لتطبيقات المختلفة لتقنيات اهذه التكنولوجيا دون سائر  ، حيث تكتسبلدى الطالب الجامعي

هذا النوع من  ويضطلع ،في المشرق والمغرب في الوقت الراهن المعلومات وشبكاتها أهمية متزايدة

المكتبات بتقديم مستوى جيد من الخدمات المعلوماتية من خال إقتناء مصادر المعلومات المتنوعة 
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نشاء ، نتاج وتأليف مصادر المعلومات جديدة وا  نشاء قنوات للتواصل والتحاور بين مجتمعي وا  وا 

قتناء أثر المعلومات والبحث عنها أينمايالمكتبيين والمستف  .وجدت دين وا 

، وبخاصة لحاليتمثل ذروة المكتبات المعتمدة على التقنيات في الوقت افالمكتبات الرقمية 

في مواجهة من المكتبات لي وشبكات المعلومات وتكمن أهمية تواجد هذا النوع تقنيات الحاسب اآل

ت الباحثين وزيادة تنوع إحتياجا ،في عالمنا المعاصرتحديات ثروة المعلومات واإلتصاالت الحديثة 

مة المعلومات ظحديثة وسريعة مقابل عدم قدرة أن والدارسين ورغبتهم في الحصول على معلومات

ت الحديثة واألجهزة كانيا واسعا وال تضم سوى التقنياكما أنها ال تشغل حيزا م ،التقليدية على تلبيتها

 ت اإللكترونية.                                        ل المختلفة لربط المستفيد بمستودعات المعلومايصالتو ومنافذ ومعدات 

حصيل وعالقتها بالت الجامعية التكنولوجيا الحديثة بالمكتباتموضوع دراستنا " ومن هنا جاء

دراسة ،ولقد ذا مكتبة جامعة عبد الحميد بن باديس مكان للمتخالمعرفي لدى الطالب الجامعي" 

تطرقنا فيه إلى أساسيات الدراسة  :ة إلى اإلطار المنهجيصول باإلضافتضمنت دراستنا ثالثة ف

مع ذكر وأيضا تحديد المفاهيم األساسية والتي تناولت اإلشكالية المطروحة والتساؤالت والفرضيات 

أهمية الدراسة ومن ثم المنهج األسباب واألهداف الرئيسية التي جعلتنا نختار هذا الموضوع و 

دراسات السابقة التي ساهمت في تجسيد صورة الأيضا و ومجاالت الدراسة .المستخدم في الدراسة 

أهم التكنولوجيات الحديثة أماالفصل األول تناولنا فيه ذكر فعلية لكيفية طرح الموضوع المعالج .

فيه إلى عالقة التحصيل المعرفي لدى الطالب  الفصل الثاني تطرقناوفي امعية .للمكتبات الج

عن جانب ميداني تناولنا فيه  بارةعالفصل الثالث وهو أما .بالمكتبة  يا الحديثةالجامعي بالتكنولوج

تفسير وتحليل نتائج ادوات البحث المستعملة من إستبيان الدراسة  التعريف بمكان الدراسة ،

 الفرضيات والنتائج العامة وحاولنا إقتراح حلول . ، التحقق من الميدانية
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   :تحديد الموضوع -1

بتكنولوجيا يسمى  ظهور ما ي خضم التطورات الحديثة التي شهدها العالم وهوف

المعلومات في المعلومات في المكتبات كالحواسيب والنظم وغيرها التي نتجت عنها مصادر 

اإللكترونية ومالها من دور في ترقية المستوى األكاديمي للطالب الجامعي وتكوين األساتذة 

 في مجال البحث العلمي وذلك من خالل تحسين قدرات الطالب المعرفية والزيادة في الكفاءة

وافع وخاصة أن قطاع البحث العلمي قطاع هام وحيوي، بحيث أن التكنولوجيا الحديثة من الد

بناء وتوليد المعرفة من خالل أجهزة الحواسيب والبرامج المكتبية وأدوات البحث  األساسية في

 اآللية.

فإنه تتجلى أهمية البحث المراد معالجته في محاولة اإلجابة على السؤال المتمثل في 

إلى أي مدى تساهم المكتبات الجامعية في ترقية التحصيل المعرفي "الطالب  مضمون:

ومن خالل هذا التساؤل  .-مستغانم –"جامعة عبد الحميد بن باديس  معي نموذجاالجا

سنسلط الضوء على التكنولوجيا الحديثة في المكتبات الجامعية ومدى تأثيرها على الطالب 

الجامعي من حيث المعرفة المعلوماتية مستقبال بدعمه وتحويل أفكاره ونشرها بين المجتمعات 

 المختلفة.

الحديثة جاءت لتسهيل عملية التحكم في المعلومات من  هذه التكنولوجياهداف إذًا فإن أ

 حيث التجميع، المعالجة، التخزين واإلسترجاع وذلك لتكسب المكتبات الجامعية الجزائرية

ستخداماتها في ترقيةرهانا جديدا في ظل العصرنة دخوال إلى المكتبات ا  إللكترونية وا 
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دراستنا هاته حول موضوع التكنولوجيا الحديثة في المكتبات التحصيل المعرفي. وتبقى 

وعالقتها بالتحصيل المعرفي، وماهي إال دراسة متواضعة لتسليط الضوء على هاته الظاهرة 

 .التكنولوجية في المكتبات

    :سات السابقةاالدر -2

 الدراسة األولى:* 

ي التحصيل العلمي أسماء طبيب، سعدية صديقي بعنوان دور المكتبات الرقمية ف

يل شهادة ماستر مذكرة ن ،_فرع ورقلة_ طلبة علوم اإلعالم واإلتصال ،للطالب الجامعي

تصال تخصص تكنولوجيا اإلتصال الجديدة للسنة الجامعية إلإلعالم وااأكاديمي في علوم 

جامعة قاصدي مرياح لوالية ورقلة فقد تناولت إشكالية الدراسة هذه حول دور  15-16

التقنيات الجديدة بالمكتبات في تلبية إحتياجات الطالب الجامعي المعرفية وعلى ضوء ذلك 

صاغت الباحثة إشكالية دراستنا في السؤال التالي:  كيف تساهم المكتبات الرقمية في 

 ي للطالب الجامعي ؟التحصيل العلم

 :عن هذه اإلشكالية الفروض التاليةنبثقت اوقد 

 إلستخدام الطالب الجامعي المكتبات الجامعية.  هناك أنماط ودوافع -1

تحقق المكتبة الرقمية إشباعات علمية مما يؤدي إلى تحصيل معرفي جيد للطالب -2

 الجامعي. 
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العلمي وقد إستعانت في دراستها المنهج الوصفي ثم إستخدام أسلوب العينة  -3

 المسحية. 

 دراستها:وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية في 

أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة األمير عبد القادر  للعلوم اإلسالمية يبدون أهمية  -1

 .ماسة للخدمات المكتبية الجامعية بالغة وحاجة

للعلوم اإلسالمية ال تطبق  األمير عبد القادر المكتبة الجامعية الرقمية لجامعة -2

 .مجموعاتها الرقميةزمة في إنشاء يفية الالظالمعايير العلمية والو 

المكتبة الرقمية الجامعية هي وليدة خطط  إدارية نابعة من إدارة الجامعة وليست  -3

 دين من خدماتها .يناجمة عن تخمين وطموحات المكتبيين لتلبية إحتياجات المستف

 :الدراسة الثانية* 

ة للتكنولوجيا ستخدام طلبة األقسام النهائيإبعنوان مدى  ،بلطرش نزيهة ،بوجميل فيروز 

مذكرة تخرج  ،ةفرع قسنطينعلوم التسيير القتصادية و الحديثة بالمكتبة ،مكتبة كلية العلوم ا

-2010لجامعية لنيل شهادة ماستر في علم المكتبات تخصص علم المكتبات للسنة ا

 وقد تناولت الباحثة إشكالية الدراسة حول مدى إستخدام طلبة .جامعة قسنطينة-2011

النهائية للتكنولوجيا الحديثة بالمكتبة و على ضوء ذلك صاغت الباحثة إشكالية األقسام 

ستخدام طلبة األقسام النهائية للتكنولوجيا الحديثة في إتساؤل التالي :ما مدى دراستنا في ال

 :عن هذه اإلشكالية الفروض التاليةمكتبتهم وقد انبثقت 
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معي من المكتبات الرقمية في هناك معوقات تحول دون إستفادة الطالب الجا -1 

 .التحصيل

 ة والتسيير على البحث التقليدي يعتمد طلبة األقسام النهائية لكلية العلوم اإلقتصادي -2

 .اآللي معا للبحث عن المعلوماتو 

 يستخدم الطلبة االنترنت و برمجية السنجاب داخل المكتبة . -3

الوسائل التكنولوجية الحديثة  عراقيل عند استخدامهمال يواجه الطلبة صعوبات و  -4

 .بالمكتبة

إلى  . وفي األخير توصلت الباحثةنت في دراستها على المنهج الوصفيوقد استعا 

 :النتائج التالية في دراستها

إن طلبة األقسام النهائية ال يمكنهم االستغناء عن استخدام الوسائل التقليدية حتى  -1

  .لمكتبةبوجود الوسائل التكنولوجية الحديثة با

الخبة الستخدام الوسائل التكنولوجية قسام النهائية تنقصهم المعرفة و إن طلبة األ -2

 .الموجودة بالمكتبة الحديثة

إن طلبة األقسام النهائية يقبلون على استخدام شبكة االنترنت لكن بتردد غير  -3

  .ثابت



 اإلطار المنهجي

 

17 
 

 :اإلشكالية -3 

كانت والزالت مراكز المعلومات والتوثيق ذات أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الدول 

نتاج الفكري وبالتالي الحفاظ على اإلرث الذي تلعبه في جمع وحصر وتنظيم اإلنظرا للدور 

الثقافي والحضاري لهذه الدول ومحاولة تطويره والنهوض به على كافة األصعدة علميا وثقافيا 

جتماعيا..  . ........وا 

لى اإلرتقاء بخدماتها لومات والتوثيق في وقتنا الراهن علذى تسعى غالبية مراكز المع

إلى مستوى يجعلها تنال رضا مستخدميها ومن جهة أخرى شهدت هذه المراكز تحوالت 

وفي وقت تحول فيه اإلقتصاد  ،جذرية خاصة في ضل عالم عمت فيه النهضة التكنولوجية

 .في ظل ثورة المعلومات واإلتصاالتد يعتمد على المعرفة وتقنياتها العالمي إلى إقتصا

ستخدامها من طرف الطلبة والباحثين  فهذه التكنولوجية الحديثة في المكتبات وا 

في ترقية التحصيل المعرفي وتسهيل جذب  هاماً  أصبحت تلعب دوراً  ،الجامعيين واألكدميين

إذ أنه من الصعب التخلي  ،مجال البحث العلميمما يشكل حافز لدفع التنمية في المعلومة 

 عن إستخدام هذه التقنيات التكنولوجية الحديثة بل أصبحت هاته الفئة من المجتمع تستعملها

 .لتسيير إعداد البحوث العلمية واألكادمية 

وفي ضوء التوجهات التكنولوجية الساعية إلى تطوير المكتبات والرفع من مستوى 

 ،في مختلف ميادين وفروع المعرفة اإلنسانية ،ومواكبة التطورات الحاصلةأداءها لتكوين 

ؤثر على السلبيات التي أثرت ومازالت تيتأكد يوما بعد يوم دور المكتبة الجامعية في التغلب 
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 ،على التعليم وتحد من فاعليته وعلى ذلك فإن الرفع من المستوى المعرفي وتحسين نوعيته

نما يجب يجب أن ال يقتصر فقط عل أن يتعدى إلى األخذ ى تطوير التعليم الجامعي وا 

بالطرق الحديثة التي تقدمها المكتبات من خدمات مختلفة في إكساب الطالب مهارات 

يف هذه المحاصيل في إثراء بحوثهم ظالحصول على المعلومات من مصادر متعددة وتو 

هاته التكنولوجيا هي  وغيرها في ظل التعدد والتنوع الحضاري بحيث أصبحت ،العلمية

المغذي األول للعقول فهي تثقف متابعيها وتمدهم بكافة المعطيات واألفكار التي يحتاجونها 

 .يحمله المجتمع من ثقافة  تعارضها لما بغض النضر عن مطابقتها أو

لهذا اصبح من الواضح وجوب ترسيخ التكنولوجيا الحديثة في المكتبات بين الطلبة 

وخاصة في التعامل مع  ،وكذا المهنيين في إثراء رصيدهم المعرفي ،معيينالباحثيين الجاو 

هتمام بتوفير وتحديث درجة متقدمة من األولوية إلى إءها يالالتقنيات اإللكترونية المتطورة وا  

في إطار التعليم العالي والبحث  أجهزة ووسائل تكنولوجية بغية توسيع المظلة التكنولوجية

 متطلبات التدريب والتأهيل للكوادر الجامعية وتنمية قدراتها ومهارتها علىالعلمي نزوال عند 

إذ تشكل استخدام مثل هكذا تقنيات تكنولوجية حديثة مكتبية  ،التعامل مع مبتكرات العصر

كأداة للمعرفة والبحث والدراسة أهمية كبيرة لمسايرة التقدم التكنولوجي في البحث العلمي 

 .عامة والتحصيل المعرفيخاصة 

لذا فإن إشكالية موضوع بحثنا تنطلق من التحصيل المعرفي من حيث مدى تأثير 

نموذج عن ذلك وكذا وجية الحديثة بالمكتبة الجامعية "جامعة مستغانم "إستخدام التكنول
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عالقتها في الرفع من كفاءة الطالب الجامعي من ناحية التحصيل المعرفي بطرق علمية 

 .وتكنولوجية متقدمة بحتة

 وقد جاء تساؤلنا الرئيسي في دراستنا هاته على المنوال التالي:

رقية التحصيل التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة الجامعية في تة ممدى مساه ما* 

 جا؟ذنمو  -مستغانم –المعرفي لدى طلبة شعبة علم المكتبات  والمعلومات جامعة 

 :تساؤالت الدراسة -4

 الجانب النظري:* 

  الجامعية ؟ التكنولوجية الحديثة وما تأثيرها على المكتبات هو مفهوم ( ما1

 التكنولوجيا الحديثة في المكتبات الجامعية  على التحصيل المعرفي؟  كيف تساهم( 2

  :الجانب التطبيقي* 

هل يستخدم طلبة علم المكتبات الوسائل التكنولوجية أم الوسائل التقليدية في البحث ( 1

 عن المعلومات ؟

هي اإلشباعات التي تحققها التكنولوجية الحديثة بالمكتبة للطالب الجامعي في ما( 2

 تحصيله المعرفي ؟

ماهي العراقيل التي تعترض الطالب الجامعي عند عملية التحصيل المعرفي في ( 3

 المكتبة الجامعية بإستخدام هذه التكنولوجية الحديثة ؟



 اإلطار المنهجي

 

20 
 

 :الفرضيات -5

 نوالتساؤالت الفرعية المرتبطة بها إرتأينا أن نضع مجموعة مإنطالقا من إشكالية الدراسة 

الفرضيات التي سنحاول الكشف عن مدى صحتها الحقا من عدمها من خالل دراستنا وتتمثل 

 الفرضيات فيما يلي:

 المعلومات. يعتمد طلبة علم المكتبات على الوسائل التكنولوجية والتقليدية في البحث عن ( 1

التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة إشباعات علمية مما يؤدي إلى تحصيل معرفي جيد تحقق ( 2

 للطالب الجامعي .

  في تحصيلههناك عراقيل تحول دون إستفادة الطالب الجامعي من التكنولوجيا الحديثة ( 3

 العلمي أو المعرفي.

    :تحديد المفاهيم العلمية واإلجرائية_ 6

 التكنولوجيا :* 

"والتي هي مشتقة من كلمتين Technologieيعد لفظ تكنولوجيا في الكلمة اليونانية " لغة:

"Techneو كلمة  " ،"و تعني تقنية أو فنLogis عني علم أو دراسة ت.  

في  Littreوعلى هذا األساس تشير التكنولوجيا إلى الدراسة الرشيدة للفنون ويرى األستاذ 

والمهن  بالفنون أن مصطلح التكنولوجيا يعني تفسير األلفاظ الخاصة 1876قاموسه الصادر سنة 

 1العديدة.

                                                           
1
لجزائر: دار المطبوعات اد.ط.  سعدي .عقود ونقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي. نصيرة بوجمعة - - 

 .18. ص. 1992،الجامعية
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هي مجموعة من النظم والقواعد التطبيقية وأساليب العمل التي تستقر  إصطالحا:

 لتطبيق المعطيات المستخدمة للبحوث والدراسات مبتكرة في مجال اإلنتاج والخدمات كونها

التطبيق المنظم للمعرفة والخبرات المكتتبة والتي تمثل مجموعة من الرسائل واألساليب الفنية 

  .(1)التي يستخدمها اإلنسان في مختلف نواحي حياته

 التكنولوجيا الحديثة:* 

هي مجموعة من المعدات واإلجراءات والطرق المستعملة في مجال المعلومات 

  .(2)واإلتصال

 اإلجرائي للتكنولوجيا الحديثة:المفهوم  -

نقصد بالتكنولوجيا الحديثة في بحثنا هذا هي تلك المعدات واإلجراءات التي توصل 

إليها اإلنسان في ميدان علم المكتبات نتيجة العديد من العوامل ........،وتتسم هذه 

لطالب الجامعي التكنولوجيا بالتطور السريع والمرونة واإلندماج والتفاعلية وكل هذا لخدمة ا

 في ترقية معارفه في تخصصه األكاديمي .

 المكتبات الجامعية: * 

 إلى جمع مصادر المعلومات وتنميتههي مؤسسة علمية ثقافية تربوية إجتماعية تهدف 

سترجاعها بأقصر وقت ممكن وتقديمها إلى مجتمع المستفدين  بالطرق المختلفة وتنظيمها وا 

                                                           
1
. ص. 2005اإللكترونية في الوطن العربي. د ط. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،عبد األمير فيصل .الصحافة   

14 .15. 

2
 .330.ص.1990منير البلعكي . موسوعة المورد العربية .بيروت:  دار العلم للماليين ،  
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  من خالل مجموعة من الخدمات التقليدية والحديثة بما فيها من طلبة وأساتذة على إختالفهم

علميا وفنيا وتنيا في علم  خدمات أخرى محسوبة وذلك عن طريق كفاءات بشرية مؤهلة

  .(1)المكتبات والمعلومات

 التحصيل:* 

وقد حصل الشيء  ،يحصل يز ماالتحصيل تم ،يحصل حصوال ،حصل شيءلغة: 

والمحصول الحاصل وتحصيل الكالم ورده إلى  ،تجمع وثبت جمع وتحل الشيء، ،تحصيال

  .(2)المحصول

 التعريف اإلصطالحي للتحصيل المعرفي: -

مج أو منهج مدرسي قصد تكيفه مع اهو المعرفة التي يحصل عليها الفرد من خالل برن

 .الوسط والعمل المدرسي

والذي يمكن إخضاعه هو كل أداء يقوم به الطالب في الموضوعات المدرسية المختلفة 

 .(3)للقياس عن طريق درجات إختيار أو تقديرات المدرسين أو كليهما معاً 

هو مدى إستفادة طلبة علم المكتبات من التكنولوجية الحديثة  :التعريف اإلجرائي -

 .امعية في زيادة التحصيل المعرفيبالمكتبة الج

                                                           
1
-04-21لخط [. ]]على ا نموذجا(أبراهيمي، طارق .راهن الفعل الفلسفي في المجتمع الجزائري )المفهوم اإل قليمي ك  

 .manifest.univ-ouargla.dz/.../brahimi-tarek.doc[ . متاح على األنترنيت 2018

2
  2010بيروت: مكتبة حس العصرية للطباعة والنشر ، .1عبد الحميد أحمد .التحصيل وعالقته بالقيم اإلسالمية .ط  

 .89.ص

03:22. على الساعة 01/04/2018بتاريخ .  .   http://ar. wikibedia.org  3    
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     دراسة:همية الأ -7

ل من خالتعتبر التكنولوجية الحديثة من الدوافع األساسية في بناء وتوليد المعرفة  -1

لذا فإنه تتجلى أهمية البحث المراد لبرامج المكتبية وأدوات البحث اآللية، جهزة الحواسيب واأ

إلى أي مدى تساهم  :معالجته في محاولة اإلجابة على السؤال المتمثل في مضمون

" الطالب الجامعيامعية في ترقية التحصيل المعرفي "التكنولوجيا الحديثة بالمكتبات الج

من خالل هذا التساؤل نسلط الضوء على _مستغانم  _جامعة عبد الحميد بن باديس نموذجًا 

 معرفةجامعي ،من حيث الال ثيرها على الطالبولوجيا الحديثة بالمكتبات ومدى تأالتكن

 .بدعمه وتحويل أفكاره ونشرها بين المجتمعات المختلفة  المعلوماتية مستقبالً 

سعي لإلطالع على مدى فاعلية وسرعة الوصول لكما تسمح لنا هذه الدراسة با -2

يسمح بتكوين  ما كذلك معرفة نوع تأثير هذه التكنولوجيا على الطلبة وهو ،للمعلومات ودقتها

  .يحمل على عاتقها مشغل تطوير البحث العلميد بشرية مؤهلة ر إطارات وموا

فعال في خدمة  كما تكمن أهمية دراستنا في أن المكتبات المستحدثة لها دور -3

كما أننا سنحاول  ،العملية التعليمة والسيما زيادة التحصيل العلمي والمعرفي للطالب الجامعي

جيا الحديثة بالمكتبة الجامعية في الذي تلعبه التكنولو  الدور التعرف على نوع العالقة وطبيعة

مام إجراء عدد من الب الجامعي ،وكذا تمهيد الطريق أتنمية التحصيل المعرفي والعلمي للط

الدراسات التي تتناول الموضوعات المتماثلة لموضوعنا بصورة علمية مما يساهم في تحقيق 

 التراكم المعرفي والبحثي.
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 دراسة:هداف الأ -8

  لهذه الدراسة هو اإلجابة على األسئلة المطروحة في إشكاليتهاإن الهدف األساس 

 رير الذي يلعبه التطو إذ أنها تحاول إبراز الدور الكب ،بالخصوص سؤالها الجوهريو 

المعرفي  لمكتبات وبالخصوص تكنولوجيا المعلومات في تفعيل مستوى التحصيلولوجي لنلتكا

جل من أ في قدرات األفراد،تي تسمح برفع وتوضيح العناصر األساسية في هذه األخير وال

د راتها ارتها بطريقة تمكنها من ترشيد قرااإلحاطة قدر اإلمكان بكل المعارف الممكنة وا 

 وتحقيق لها المكانة المناسبة في البيئة التي تنشط بها .

 هذا باإلضافة إلى األهداف التالية:

 .توضيح مفهوم التحصيل المعرفي في ظل التطورات التكنولوجية المكتبية  (1

 .توضيح أهمية تكنولوجيا المعلومات الحديثة في التحصيل المعرفي  (2

 .معرفة الخدمات التكنولوجية التي تقدمها المكتبة الجامعية لدى الطالب  (3

 .الطالب معرفة مدى إستخدام التكنولوجية الحديثة بالمكتبات لدى  (4

مدى مساهمة ذلك في الترقية والنهوض بمستوى المكتبة  لمواكبة التطور  وما

  .التكنولوجي المعاصر
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 :الدراسة وأدوات منهج -9

 ،قة العلمحقي العامة المصاغة من أجل الوصول إلىهو مجموعة من القواعد  :المنهج

 شك أي بحث علمي ال يخلووال  ،يجاد حلول للتساؤالت المطروحةكما أنه طريقة تستخدم إل

 إعتماد منهج محدد يختاره الباحث لموضوع دراسته يساعده للوصول إلى نتائج منطقية 

 .(1)" هاسة و تحقيق الهدف الذي تصبو إليجابة على تساؤالت الدر لإلو 

نسب منهج لهذه لمنهج الوصفي التحليلي الذي يعد أاعتمدت في دراستي على ا

والذي يعرف على أنه "أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية  الدراسة،

أو موضوع محدد من خالل فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول ودقيقة عن ظاهرة 

على نتائج عملية تم تفسيرها بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة 

"(2).  

  :أدوات الدراسة* 

وقد يستخدم في إطار واسع  ،يان وسيلة من وسائل جمع البياناتستباال يعد اإلستبيان:

ليشمل األمة أو في إطار ضيق على نطاق المدرسة ،وبطبيعة الحال فهو يختلف في طوله 

 .(3)ودرجة تعقيده

                                                           
مكتبة الملك فهد  :عربي. الرياض–لمعلومات: إنجليزي قاري ،عبد الغفور ،عبد الفتاح .معجم مصطلحات المكتبات وا – 1

 .16.ص.2000الوطنية ،
.عمان:  2عبيدة، مجمد، أبو نصا، محمد، مبيضين، عتبة. منهجية البحث العلمي :القواعد والمراحل والتطبيقات.ط – 2

 . 46.ص.1999دار وائل للنشر ، 
 .71.ص.2007عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع ، د.ط..بد الحميد .أساسيات البحث العلميالضامن، منذر ع - 3
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وقد قمنا بإعداد إستبيان يتوافق مع إشكاليات وفرضيات الدراسة مع مراعات أن تكون 

،وجهت إلى عينة البحث طلبة علم المكتبات بجامعة األسئلة بسيطة وواضحة وغير معقدة 

 .عبد الحميد بن باديس

وسيلة عملية تسهل على الباحث اإلتصال بعدد كبير من المبحوثين هي  المالحظة:

توجهات في في مدة وجيزة عن طريق مسائلتهم من أجل الحصول على أجوبة تتضمن 

ستمارة إعطاء البحث مرونة والتأكد إحصائيا من ساسية لالسلوكهم ومن الوظائف األ

  .(1)المعلومات و الفرضيات المبنية مسبقا

وجهت إلى عينة البحث في جامعة عبد  ذلك تم إعداد إستمارة بحثو بناءا على 

  قسم إعلوم إنسانية تخصص علم المكتبات . -مستغانم - الحميد ابن باديس

 لدراسة:مجتمع ا -10

إن مجتمع البحث في اللغة االنسانية هو مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصر 

  .(2)المالحظاتة مسبقا و التي ترتكز عليها تحدالم

 وعالقتها فمجتمع البحث في دراستنا هاته المتضمنة التكنولوجيا الحديثة في المكتبات 

جامعة  ،،هو  مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية لدى الطالب  التحصيل المعرفيب

  -مستغانم - عبد الحميد ابن باديس

                                                           
 .48ار ،محمد ،مبيضيين ،عتبة، المرجع السابق.ص.عبيدة ، مجمد ،أبو نص – 1
الجزائر: دار القصبة للنشر ، )دس(،  .2ط .اإلنسانية واإلجتماعية ،تدريبات موريس أنجرس، منهجية البحث في العلوم – 2

 .298ص.
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 العينة وأسباب إختيارها:* 

  .(1)فرعية من عناصر مجتمع بحث معينلعينة هي مجموعة ا

العينة القصدية العشوائية هي طريقنا المعتمد ،تستخدم عموما في الدراسات 

مجتمع  كان  وبخاصة إذا اإلستطالعية التي تتطلب القياس أو إختبار فرضيات محددة،

البحث غير مضبوط األبعاد ،وبالتالي فال يوجد في إطار دقيق ،يمكن إختيار العينة 

ففي مثل هذه البحوث يلجأ الباحث إلختيار مجموعة من الوحدات التي تالئم  عشوائيا،

  .(2)أغراض بحثه

غير هي العينة القصدية وعليه فالمعاينة االنسب التي كانت في هذا الموضوع 

لجامعة جتماعية إلا العلومونخص بالذكر طلبة علم المكتبات والمعلومات في كلية العشوائية 

 .الحميد بن باديس مستغانمعبد 

 إجراءات الدراسة الميدانية: -11

 :ياإلطار الزماني والمكان* 

بجامعة عبد الحميد  د تمت الدراسة الميدانية في كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية لق

لية توزيع اإلستبانات وتمت عم 2017/2018خالل الموسم الجامعي  مستغانم،بن باديس 

 .2018مارس 30-29واإلثنين " خالل يومي األحد

                                                           
 299المرجع السابق ، ص . موريس أنجرس،  - 1
 والدراسات، بسكرة قسم علم النفس جامعة خيظر، للبحوثعادل ،نجوي، عائشة .العينة مجلة الواحات  ،مرابطي – 2

 .100.ص.4،ع 2009
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 البشري: اإلطار* 

أجريت الدراسة الميدانية على عينة من طلبة علم المكتبات والمعلومات بكل السنوات 

  طالب. 80، البالغ عددهم بن باديس مستغانم العلوم اإلجتماعية بجامعة عبد الحميد لكلية

 دوافع إختيار الموضوع: -12

 الدوافع الذاتية:* 

الرغبة في معالجة هذا الموضوع وهذا نظرا لحداثته و أهميته بالنسبة للمكتبات ( 1

  .الجامعية

بالعصرنة  اإلنتفاع الشخصي في معالجة هذا الموضوع من بين المواضيع المتميزة( 2

نقصد بذلك جامعة عبد ل اإلختصاص العلمي واألكاديمي و هو التي باتت تشغل بال أ

 .-مستغانم -الحميد ابن باديس

تأثير التكنولوجيا الحديثة لمي من خالل محاولة التعرف على إشباع الفضول الع( 3

مدى إستخدامها من قبل الطلبة والباحثين ودورها بات الجامعية على العقل البشري و بالمكت

 .في ترقية التحصيل المعرفي 

 الدوافع الموضوعية:* 

ار وضوع المعالج ينصب في المعيتمثلت هذه الدوافع الموضوعية في كون الم( 1

  .التوثيقخصص نظم المعلومات التكنولوجية و المعلومات تالدراسي لشعبة علم المكتبات و 
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باعتبار التكنولوجيا الحديثة بالمكتبات تلعب دورا كبيرا في التحصيل المعرفي ( 2

ماسة إلى خاصة لما أصبح يقدمه من معلومات والتي تالئم البحث العلمي والطلبة بحاجة 

بعد اإلتصال الوثائقي  :فهذه الدراسة تعالج نذكر منها لذا ،من التطورات مثل هكذا

ال سيما أن التكنولوجيا هاته موجهة إلى المهتمين  ،البعد التعليمي كذاالمعلوماتي و و 

هكذا مواضيع  بمثل  ف المكتبة الجامعيةو بالتحصيل المعرفي كما تهدف إلى تزويد رف

  .صب في التخصص الدراسيخاصة و أنها تن

حتى مرجع يعتمد عليه الطلبة في دراستهم القادمة في هذا الميدان و ليكون كسند و ( 3

 .التعليم العاليالمهنيين والمهتمين بمجال البحث العلمي و 

 .تكنولوجيا في المكتبةالالطلبة من محاولة معرفة مستوى التحصيل المعرفي عند ( 4

 

 

 

 



 التكنولوجيا الحديثة بالمكتبات الجامعية  الفصل األول

 

-30- 
 

 

 

 

 

 

 وجيا الحديثة بالمكتبات الجامعيةالتكنول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التكنولوجيا الحديثة بالمكتبات الجامعية  الفصل األول

 

-31- 
 

 :تمهيد

أدى التطور العلمي والتكنولوجي المذهل الحاصل خالل النصف الثاني من القرن 

وجيا التي شملت كل مجاالت العلم والتكنولإلى زيادة قوى في المكتبات الجامعية العشرين 

فبعدما كانت الوسائل المطبوعة هي  ،تصال من أبرز وسائل التقدمئل االولعل وسا ،الحياة

هتمام لحديثة لتستقطب االالمساندة واألكثر شيوعا في المكتبات ظهرت الوسائل التكنولوجية ا

 ي المكتبات ومراكز المعلوماتاألكثر، حيث أن الهدف من إدخال التكنولوجيا الحديثة ف

هو إدارة اإلنتاج الفكري  وبالخصوص المكتبات الجامعية الملزمة بمواكبة تطوراتها المتالحقة،

وتنظيمه وتقديمه للباحثين بالشكل والنوع الالزم لتحقيق اإلفادة القصوى من خدمات دقيقة 

 وسريعة للمعلومات .

  المكتبات الجامعية ماهية :المبحث األول

 : تعريف المكتبات الجامعية المطلب األول

عرفت المكتبات الجامعية عند الكثير من المختصين في مجال المكتبات بتعاريف 

 .ها، وفي مجملها تصب في واد واحدالتي يراها من مختلفة كل حسب الرؤية

، أو بمعهد لملحقة بالجامعة"عبارة عن المكتبة ا :كتبة الجامعية في تعريفها المبسطوالم

وضيفتها األساسية تقديم المواد المكتبية من أجل البحث والدراسة وتقديم المعرفة في عال، 

 ةوادها من مختلف التخصصات األساسيوهي تستقبل ر  عدد كبير من الموضوعات المختلفة
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ألنه البحثية والتاريخية، وكافة التخصصات ذلك  اإلجتماعية، التطبيقية، ،في العلوم اإلنسانية

 .(1)ع حد نهائي مقرر لحجم موضوعاتهايمكن وض ال

 بأنها: كما يعرفها حسن الحداد فيصل في كتابه "خدمات المكتبات الجامعية السعودية"،

وذلك  تعمل على خدمة مجتمع من الطلبة واألساتذة والباحثين، مؤسسة ثقافية علمية

لهم من الكتب والدوريات في دراساتهم وأعمابتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها 

 .(2)والمطبوعات األخرى إضافة إلى المواد السمعية والبصرية وتسهيل إستخدامهم

"هي عبارة عن مجموعة من الكتب والمخطوطات والوثائق  وفي تعريف آخر:

 والسجالت والدوريات وغيرها من المواد، منظمة تنظيما مناسبا لخدمة طوائف معينة."

مجموعة  "مكتبة أو الموسوعي للمصطلحات المكتبية والمعلومات بأنها:وعرفها المعجم 

أو نظام من المكتبات تنشئه وتدعمه وتديره جامعة لمقابلة اإلحتياجات المعلوماتية للطلبة 

 .(3)وهيئة التدريس كما تساند برامج التدريب واألبحاث والخدمات "

معية هي أهم مؤسسات التعليم من خالل هذه التعاريف يمكن القول أن المكتبة الجا

العالي والعصب المحرك ألي جامعة وهي أهم مقومات تقييم الجامعة، فنجاح الجامعة يقاس 

 ائفها .ظبمدى  بنجاح المكتبة في تقييم خدماتها والقيام بو 
                                                           

 23.ص.1991دار الفكر العربي، قاهرة :د.ط. التعليمي. جتماعي،المد. المكتبات وأثرها الثقافي واأح حسن، سعيد -  1
مكتبة  :دراسة تطبيقية للجودة الشاملة .السعودية: .د.ط.فيصل عبد اهلل .خدمات المكتبات الجامعية ،حسن ، الحداد – 2

 .83.ص.2003الملك فهد الوطنية ، 
 2008 علم المكتبات،:قسنطينة جامعة منتوري ، دكتوره مجتمع المعلومات وأثره في المكتبات الجامعية. كريم مراد. - 3
 .62ص..
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 : أنواع المكتبات الجامعية المطلب الثاني

 للمكتبة الجامعية أربعة أنواع هم كاآلتي:

وهي المكتبة الرئيسية للجامعة وتقوم بمهام اإلدارة العامة  :المركزية( المكتبة 1

للمكتبات الجامعية واإلشراف الفني والتبادل والتدريب، ودعم مكتبات األقسام والمعاهد 

 حتياجات القراء أو المستفيدين.االمجموعات الضرورية لتلبية  بالوثائق أو

بمجموعاتها وخدماتها للطلبة امعية، وتوجه وتقوم داخل الكليات الج :( مكتبة الكليات2

واألساتذة والموظفين في الكلية وتطور مجموعاتها في هذا اإلتجاه، كما تشرف على مكتبات 

 األقسام التابعة لها.

ة والطلبة الدارسين في يوتقوم بخدمة الهيئة التدريس ( مكتبات األقسام و المعاهد:3

خدماتها لخدمة تخصصات هذه األقسام، وقد تطور القسم أو المعهد، وتنمي بمجموعاتها و 

 العمل بين المكتبات الجامعية لتصبح على شكل مكتبات محلية.

وهي مكتبات تنشأ على مستوى الجامعة أو خدمات ( مكتبات مراكز البحث العلمي: 4

  .(1)البحث

                                                           
القاهرة :  .د.ط.ة المعاصرة الجودة الشاملةإدارة المكتبات الجامعية : في ضوء إتجاهات اإلدار  إبراهيم، السعيد  مبروك. – 1

 .41،45.ص.2012المجموعة العربية للتدريب والنشر ، 
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 المطلب الثالث: وظائف المكتبات الجامعية  

، حيث أن هناك جملة من من وظائف الجامعةائفها ظتستمد المكتبة الجامعية و  

 :وط بها تحقيقها، نذكر فيالوظائف يجب عليها القيام بها من أجل تحقيق األهداف المن

قتنائها 1 عبر ( إختيار الكتب وغيرها من أوعية المعلومات في جميع التخصصات وا 

 مختلف السبل والوسائل، كالشراء والتبادل وغيرها.

عارتها للمستفيدين من أساتذة وباحثين وطلبة، ( تنظيم المجموعات 2 وصيانتها وا 

داريين، إعارة داخلية و  وربطهم بالمعلومات الحديثة عبر شبكات المعلومات  خارجية،وا 

 األنترنيت .

( تدريب الطلبة على حسن إستخدام المكتبة ووسائلها الفنية الحديثة ومصادرها 3

رشادهم .  ومختلف خدماتها وا 

وتأمين الشروط الصحية الالزمة  الشروط الالزمة للمطالعة والحث والدراسة،( تهيئة 4

 لذلك.

( حفظ الرسائل الجامعية للدراسات التي ينتجها المجتمع الجامعي واإلعالم عنها عبر 5

 ونشر الالمع منها. البيبليوغرافيات والمستخلصات والكشافات،
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على إستخدام  كوينهم ميدانيا( العمل على تدريب طلبة معاهد علم المكتبات وت6

قامة الندوات والملتقيات العلمية المفيدة  الوسائل والتجهيزات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، وا 

 في هذا اإلتجاه، والمعارض وما إليها.

( إصدار البيبليوغرافيات المفيدة في دعم البحث العلمي في كافة التخصصات 7

 .والتعريف بأنشطة المكتبة وخدماتها

مع المكتبات الجامعية إقامة عالقات تعاون وتبادل للمؤلفات والرسائل الجامعية ( 8

 .(1)األخرى

 المبحث الثاني: التكنولوجيا الحديثة بالمكتبات 

 المطلب األول: تعريف التكنولوجيا الحديثة.

نولوجيا هي يتطلب هذا الموضوع تعريف واضح لمفهوم التكنولوجيا ،وبشكل عام فالتك

كمال إل التي يستعين بها اإلنسان في عمله، و ةيغراض علمية تطبيقاألدوات التي تستخدم أل

ت واألدوات التي يستخدمها اآلال أن التكنولوجيا تشمل جميع، أي قواه وقدراته وتلبية حاجاته

  .(2)اإلنسان في حياته

                                                           
 103.ص.2001والمعلومات .قسنطينة: منشورات جامعة قسنطينة، صوفي عبد الطيف .مدخل إلى علوم المكتبات  – 1
 ،عمان : دار المسيرة.د.ط.ة المدرسيةالصوفي ، عبد اهلل إسماعيل .التكنولوجيا الحديثة ومراكز المعلومات والمكتب – 2

 ..ص2001
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كما أن معناها البحث في الفنون الجميلة والتطبيقية، وقد أطال مصطلح التكنولوجيا   

 .(1)واألدوات تفي القرن العشرين تشكل مجموعة من الوسائل والعمليا

" من أنها وضع :أحد المعاجم اإلنجليزية المعتمدةومن التعاريف الدقيقة وما ورد في 

األغراض الصناعية والتجارية في المقام األول أو العلم موضع التطبيق والتحقيق لمختلف 

 .(2)جملة من الطرائق والمواد المستخدمة في هذا السبيل"

أما معجم المصطلحات المعلوماتية فقد عرف مفهوم التكنولوجيا أنها تطبيق للعلم 

جراءات من أجل تالهندسة لتطوير اآلو  و على روف اإلنسانية، أظتحسين ال جويد أوالت وا 

 .(3)ل رفع فعاليات اإلنسان من وجه مااألق

ة من المعدات واإلجراءات والطرق على مجموع"التكنولوجيا الحديثة"  عبارةتدل 

 .(4)المستعملة في مجال المعلومات واإلتصال

 ساسيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة المطلب الثاني: أ 

ية للمعلومات في صورها توماتيكو هو علم المعالجة اللغوية األ :لياإلعالم اآل (1 

 :التي تأخذ األشكال التاليةالمختلفة، 

                                                           
ي بالمكتبات الجامعية العلم سيدهم، خالدة هناء .الدوريات العلمية في ظل التطورات الحديثة ودورها في خدمة البحث – 1

 .68.ص2009علم المكتبات  :قسنطينة أطروحة دكتوراه: .نية بجامعة الجزائر باتنة ووهراندراسة ميدا: الجزائرية
 .330.ص1990بيروت : دار العلم للماليين ،د.ط. موسوعة المورد العربية . ، البعلكي .منير – 2
 . 330البعلكي. المرجع السابق .ص ،منير– 3
 .وهري للمصطلحات العلمية والفنية، أسامة .الصحاح في اللغة والعلوم :تجديد صحاح العالمة الج يعشلمر  ،نديم – 4

 .139.ص.1974بيروت : دار الحضارة العربية ،
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معطيات  نصوص (، ،جمل د( معطيات ألف بانية )كلمات،) أعدامعطيات رقمية * 

 (.رقام والحروفرقمية ألف بانية )الجمع بين األ

م األلي إلى القرن التاسع ويرجع تاريخ اإلعال (،يات بيانية )أشكال الهندسيةمعط*

 ب الترددي،يعرف بالنظام الحاس ما وأ الخواريزميات، وعلم الرياضيات، مع نظام ،ميالدي

وقد حاول  يرجع إلى العالم العربي الخواريزمي. ،وهكذا يمكن القول أن أصل اإلعالم اآللي

وهناك من توصل إلى  ،وضع آالت حسابية ميكانيكية مرقمةبعد  العديد من العلماء في ما

 و"بابارج". "سي "باسكالذلك مثل العالم الفرن

الذي لم يعرض للبيع  "NIVACب تجاري عرض للبيع هو الحاسوب "أما أول حاسو  

ستخدمت من جانب العسكريين اولى وبشكل عام فإن الحواسيب األ 1955سنة إال في 

 والعلميين والمسيرين .

وقت  دين فيييطلبها المستفويساعد اإلعالم األلي في الحصول على المعلومات التي 

 .(1)خذ بعين اإلعتبار جميع المواصفات المحددةقياسي، معا األ

الحال بالنسبة إلى لقد خطى اإلعالم خطوة عمالقة إلى األمام كما هو : ( الحاسوب2

ختلفت أحجامها فإنه هيكلها اوسطة والصغيرة مهما والمتة لكترونيك والحواسيب الكبير اال

 التقليدي يبقى نفسه.

                                                           
 .20.ص.2000عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع،  د.ط.عبد ارزاق. تكنولوجيا المعلومات. السالمي ،عالء – 1
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الفعل يعد أو يحسب وقد ة الحاسوب أو الكمبيوتر هي كلمة إنجليزية مشتقة من إن كلم

 :اللة على هذا المصطلح والتي منهاإستخدمت مصطلحات كثيرة باللغة العربية للد

 .(1)الرقابة ،الحاسب اإللكتروني ،العقل اإللكتروني

لقطات فيديو هي الوسائط التي توفر مشاهدة و  Multimèdia :الوسائط المتعددة:3

ها مجموعة مركزية من نكما أ ،اع الصوت بجودة عالية على الحاسبوصور حية وسم

تحتوي  ائط الاحد في دائرة المعارف متعددة الوسالنصوص والرسوم المتحركة في عرض و 

ائط صوت، وهناك عدة أنواع من وس ديو أوة فقط بل تشتمل على لقطات فيتثاب على صور

ي المعلومات والباحثين المستعملين بشكل م من جانب أخصائااإلهتمالمعلومات التي بعثت 

 (2):يلي عام وسوف نركز على ما

 ،وهي وسائل لتخزين المعلومات أو أوعية معلوماتية :الضوئية األقراص -

وتغطى من طبقة فضية  ،تصنع من البالستيك وغالبا ما ،مصنوعة من المواد المختلفة

                                                           
تكنولوجيا المعلومات وأنواعها ودورها في دعم التوثيق والبحث العلمي: جامعة منتوري قسنطينة  بن ستي. الملك،عبد  – 1

 . 28.ص2002 علم المكتبات :نةيقسنط رسالة دكتوراه: .جانموذ
 .2000 مؤسسة الرؤى العصرية، عمان: اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات. عمر محمد. الهمشري، – 2

 .309ص.
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تكون لها خصوصيات تمكنها من  ،مواد صلبة ي بعض األحيان تصنع منوهي ف

 .(1)إسترجاع المعلومات منها الصعود عليها أو

ل من خالوهو النص اإللكتروني الذي نتعامل معه  Hyper texte :النصوص الفائقة

وهو يتكون من  ،التصفح اإلسترجاع أو عند أو ضافةاإل الحاسوب، سواء عند التعديل أو

بالوصالت  يتم الربط فيما بينها بما يسمىعدة مجموعات من المعلمات والنصوص الفرعية  

ا كمالتي تربط بين المجموعات الفرعية أو العقد  المنطقية العالقات الروابط للداللة على أو

ط شيرة" بالنص الذي تشكل فيه المفاهيم واألرقام بنقاعرفته" نورمال متولي إسماعيل م

 في المنطقة المحوريةمعلوماتية محورية يتم تمثيل العالقة بين األفكار التي يتم التعبير عنها 

"Modes" التي يتم فيها التعبير عنها في النقطة المحورية  يتم تمثيل العالقة بين األفكار

ويتم مطالعة النصوص الفائقة عن طريق تصفح النص عبر شاشة  "Link" بالروابط

وعدم ، لكن يمكن الفرق في سرعة النص الحاسوب بكل حرية مثل مطالعة كتاب مطبوع 

، فهو نص غير تتابعي، والنصوص الفائقة  هي وجود نسق معين يلتزم القارىء بإتباعه

  .(2)إحدى أنواع النشر اإللكتروني في شبكة األنترنت

تعريف نذكر منها التعاريف للنشر اإللكتروني وردت العديد من  :نشر اإللكترونيال

حيث يرى أنه يمكن تفسير النشر اإللكتروني بطريقة مختلفة وفي  1983ر" "لون كاست

                                                           
1

 .2000مصر: الدار المصرية للكتاب، ومراكز المعلومات. مصادر المعلومات اإللكترونية شاهين، شريف كمال. - 
 . 36ص.

2
 . 36عبد المالك ،بن ستي .المرجع السابق.ص.ص - 
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لي والتجهيزات المرتبطة به لألغراض إقتصادية في إنتاج إستخدام الحاسب اآلأبسطها 

ال كإنشاء أشة والصوت والمظاهر التفاعلية في ذلك الحركالمطبوع التقليدي على الورق وفي 

  .(1)من المنشورات جديدة

وتعتبر قواعد وبنوك المعلومات خزانات ثرية وقيمة في بنوك وقواعد المعلومات: 

، اإلستفادة منها بواسطة الطرفيان ميدان التعليم العالي والبحث العلمي. ومن ثمة يمكننا

ة وعليه فإن مدى اإلستفاد .في اإلستثمار من قبل المستخدمين المعلوماتوبالتالي وضع هذه 

وعلى مدى صحة المعطيات للمعلومات ر إدخال المعلومات يتعلق بالدرجة األولى على مقدا

 .(2)دين في مكان واحديكما أنها تسمح بإمكانية اإلستخدام من قبل عدة مستف .المقدمة

 نولوجيا الحديثة في المكتبات: مجاالت استخدام تكثلاالمبحث الث

األعمال المكتبية التي يطفى عليها الروتين واإلزدواجية في خلق سجالت إن طبيعة 

بط البيبليوغرافي من مقتنيات المكتبة ضوملفات متعددة خاصة فيما يتعلق بسجالت ال

جراءات اإلعارة بما في ذلك  ستالم الدوريات وا  تسجيل وعمليات التزويد ومراقبة أصول وا 

أصبح اليوم باإلمكان تطويرها وضبطها  ،عمليات اإلعارة ومتابعة عودتها إلى المكتبة

وات األخيرة أحرزت تكنولوجية نوفي الس ،بواسطة إستخدامات الحاسوب التقنية والسريعة

والمكتبة  ،أو كليا في عملياتها بنجاح أتممة المكتبات مع إنتشار أجهزة الحاسوب جزئيا

                                                           
 13.ص.1989والعلوم،تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة  د.ط.. بنوك المعلومات أمان ،محمد محمد. – 1

أطروحة  .دراسة ميدانية بوالية أم البواقي :مية الوطنيةعبد الرزاق ، تومي .تكنولوجيا المعلومات ودورها في التن – 2
 .75.ص.2006 ،علم المكتبات :قسنطينة :ماجستير :
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نظرا لتعاملها مع شريحة مهمة من المجتمع تبارها من أهم أنواع المكتبات الجامعية بإع

أصبح لزاما عليها مسايرة هذا التقدم واإلستفادة من تقنياته في مجال المعلومات وخدمات 

   .(1)اإلعارة وضبط الدوريات وخدمات المراجع واإلتصال اآللي المباشر ببنوك المعلومات

 آلليالتزويد االمطلب األول:  

ع مختلف وهي تختص بجمي ،ت عملية أساسية بالنسبة للمكتباتإن عملية تنمية المقتنيا

حتياجات المستفيدين واهتماماتهم نيات لعمل على تنظيم المقتفضال عن ا ،األوعية بما يتفق وا 

وقتنا الحاضر تحكمها عدة معطيات من بأقل جهد وأسرع وقت ممكن وهذه العملية في 

لى المستفيدين التي ال حدود لها باإلضافة إ هتماماتالمعلوماتي مما سايره مباشرة إار االنفج

دارة المكتبة في قدرتها على التي مهما بلغت فهي غير كافية ويتمثل نجاح إ الموارد المالية

جراءات وتسلسل االجراءات الفنية وبالتالي حوسبة إتنظيم العمل في قطاع تنمية المقتنيات 

 .(2)التزويد

 :د اآللي من ثالث ملفات أساسية هييتكون نظام التزوي

 و يشتمل على جميع البيانات البيبليوغرافية كاملة . :ملف المواد

                                                           
السعودية: دار المنتج  .ومستقبلهاملكة العربية السعودية: حاضرها المكتبة الجامعية بالم محمد الصالح. ،بن جميل – 1

 .93ص .192 ،للنشر
الرياض: مطبوعات مكتبة الملك  د.ط.ن على األنترنت.يفهاد بن سعد بن فهاد .مواقع الناشرين العرب التجاري السهلي، – 2
 .36.ص.2007 ،فهد
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و يشمل هذا الملف على رقم  وهي المواد التي يتم اختيارها :ملف مواد تحت الطلب

و تاريخ إرسال الطلب  ،لبيبليوغرافية الكاملة عن المادة، البيانات اإسم المورد ،الطلب

 المالحظات .و 

الذين يزودون المكتبة  يضم هذا الملف معلومات عن جميع الموظفين :ملف الموردين

 الموزعين و مؤسسات النشر . ،بمختلف األوعية الفكرية و يشمل الناشرين

 . لمالية و تتم في مصلحة الميزانيةجراءات النفقات ايشمل جميع إ :ملف الميزانية

 انشاء عملية التزويد اآللي يجب القيام بمجموعة من الخطوات:عند  -

الطلبات البد من القيام بعمليات التحقيق حول نشاء قوائم إلبدء بقبل ا :أ( طلب المادة

الفكرية التي وقع عليها االختيار، كما وعية ديدة قبل إصدار التزويد الخاص باألالمقتنيات الج

ردة في عنوان ملية بحث تبدء من قاعدة بيانات المكتبة الوان نقطة االنطالق في أية عنعلم أ

                                دخال المعلومات في الحاسوب .بعد ذلك تتم عملية إ

 عداد قوائم بالمواد المطلوبة :وتكون مرتبة حسب أرقام الطلبات.ب( إ 

المواد المطلوبة و ذلك تقوم المكتبة بجميع العمليات الدقيقة عن  :ج( ملف المالية 

 .فصيلبت
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لية مراقبة العناوين الناقصة ثم ستالم المادة المطلوبة تبدأ عمابعد  :ستالم المادةاد( 

ناوين المطلوبة بالعناوين مدى مطابقة العبالمواد التي يتم الحصول عليها و قوائم  صدارإ

 تداولها.خيرا وضعها في متناول الجميع لالستفادة منها و وأ المرسلة

 ،في هذه العملية تتم إرسال إشعارات عن الطلبات :الطلبات المختلفةمتابعة ه( 

ختيار المواد اتخاذ القرارات الخاصة باإصدار إحصائيات مختلفة لمساعدة إدارة المكتبة على 

معرفة اإلحصائيات حول دول النشر بالتالي التحكم في الميزانية و و شرائها المكتبية و 

 .(1)والسنة

 الفهارس اآللية المطلب الثاني: 

 تكون فيه البيانات مخزنة في الحاسوب . :* فهرس آلي

 تكون فيه البطاقات المصورة عن المصغرات الفيلمية. :* فهرس آلي

عرف في أولها بعدم الترحيب  ،ستخدامه بعدة مراحلاوقد مر الفهرس اآللي خالل 

 ،عبارة عن لفافات طويلة من الورق نه كانستفيدين وذلك ألوعدم اإلقبال عليه من طرف الم

كن مع تطور تكنولوجيا الحاسوب ل ،هي ليست أفضل من الفهرس البطاقي بذلكو 

ل إلى إمكانية إعداد تص ،ستخدامها المستمر في المكتبات أدى إلى نتائج مذهلةاو 

ة ، وهذه السرعة الفائقنصفالفهرس يحتوي على مليون مدخل خالل ساعة و  الميكروفورم،

فقد أصبح  ،من الفهارس منافس للفهرس البطاقيهي التي جعلت فيما بعد هذا الشكل 

                                                           
 :مد عروة وأثره في التعليم والبحثالدور التربوي لمكتبة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية أح .عكنوش، نبيل – 1

 .117ص. .2001 ،علم المكتبات :امعة منتوري قسنطينةج :ماجستير .دراسة تقويمية
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نسبة للفهرس المحسب فقد ، أما بالدار فهرس جديد مرة كل ثالثة أشهرمكان المكتبة إصإب

  ،وأعمال الفهرسة بشكل خاص ،حاسوب في أعمال المكتبة بشكل عامستخدام الظهر بعد إ

ستبداله ابالتالي إغالق الفهرس البطاقي و و  ،الفهارس التقليدية ن السهل حوسبةوقد أصبح م

 بطرفيات تكشف للباحث عن مقتنيات المكتبة الرئيسية أو المكتبات الفرعية.

  ي نجد:ومن بين أشكال الفهرس اآلل

والذي بدأت مكتبة الكونغرس من العمل به منذ منتصف  :أ( الفهرس المقروء آليا

البيانات البيبلوغرافية على المكتبات المشتركة في شكل أشرطة حيث توزع لستينات، ا

 ممغنطة.

لية حيث يكون الفهرس هو أحدث أشكال الفهارس اآل :ب(الفهرس باإلتصال المباشر

شهرها المكتبة األمريكية بنظم وشبكات المعلومات والتي من أباإلتصال المباشر متصل 

خالل هذه النظم والشبكات الفرصة لكل مكتبة ويكون اإلتصال عن طريق طرفيات ينتج من 

ويتم ذلك من خالل إستراتيجية معينة  ،لقواعد البيبلوغرافية التي لديهاباإلتصال المباشر با

  .(1) للبحث واإلتصال المباشر

 اإلعارة آللية  المطلب الثالث:

تبة وكلما التي لها عالقة مباشرة بالمستفيد داخل المكتعتبر اإلعارة من أهم الخدمات 

كانت هذه الخدمة متوفرة من قبل المكتبة بصورة جيدة كلما إستطاع المستفيد أن يتداول 

وبالتالي اإلستفادة منها  وبتطبيق تكنولوجيا الحاسب  ،معلومات المقدمة من طرف المكتبةال
                                                           

 .203.ص.2000دراسات في علوم المكتبات .عمان : دار الصفاء للنشر والتوزيع ، ديب أبو شريخ طاهر . – 1
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ئد ت هذه الخدمة أكثر سهولة وفعالية، باإلضافة إلى مجموعة من الفوااآللي عليها أصبح

 :(1)نذكر منها مايلي

 فائدة الحاسب اآللي لخدمة اإلعارة: * 

 التوثيق والربط بين المادة المعارة والمستعير وتاريخ اإلعارة بشكل دقيق.  -

  .معرفة المواد المعارة بسهولة ويسر -

  .السيطرة على المواد المطلوبة للحجز -

  .التي تجاوزت تاريخ إرجاعهاإعداد إستمارات عن الكتب  -

 ام اإلعارة:ظن* 

لكي يقوم الحاسوب بإنجاز العملية بشكل دقيق يجب تغذيته بالمعلومات األساسية 

عدة طرق  وهناك ،واالزمة إلنجاز األعمال الموكلة إليه بإعتماده على المدخالت والمخرجات

 ها بالمعلومات هي:لتغذية الحاسوب عن طريق

  .عادة على الكتبويكون هذا الرقم  :الرقم الدولي المعياري -

كثير من المكتبات تخصص أرقام خاصة للكتب غير تلك المعرفة  :_ الرقم العشري

  .بالرقم المتسلسل أو الرقم المعياري

                                                           
 ،كتبات ومراكز المعلومات: التزويد.اإلجراءات الفنية في المبراهيم امين إالورغي،  صالح عبد اهلل، ،حسن لإسماعي – 1

 . 183.184.ص.2008الفهرسة، التصنيف. عمان: دار الحامد ،
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                       ستخدام الحروف الهجائية بدل األرقام.اأي  :الرقم الهجائي -

ى رمز يدل على رقم النسخة ة باإلضافة إللبإعطاء أرقام متسلس :األرقام التسلسلية -

 في حال تعدد نسخ الكتاب.

 ن نوع المادة بإعطاءه رقم على ضوء معناه.: وذلك لبياالرقم ذو المعنى - 

 .(1): حيث يعطى رقم للعنوان ورقم أخرى للنسخةرقم العنوان ورقم النسخة - 

 اآلليالتصنيف  المطلب الرابع:

لألوعية الفكرية ثم التعبير عن نتائج هذا  هو التعرف على المحتوى الموضوعي

س موضوعات فالمعالجة و رؤ  أو ،هجائية رقمية ة، أوالتعرف برموز رقمية أو هجائي

للوثيقة ثم  الموضوعية إذن تتكون من ثالث خطوات وهي التعرف على المحتوى الموضوعي

سام أو الفصول ثم قاأل ا التصفح السريع على عناوينرف هنويقصد بالتع ،اإلنتقاء ثم الترجمة

التعبير عنه  وبالتالي ترجمته أوفكري للوثيقة بإنتقاء موضوع معين يقوم محلل اإلنتاج ال

ختزان المعلومات التكشيف تطورت تبعا لتطور تقنيات بواسطة اللغة المستخدمة وهي لغة ا

سترجاعها وفي مقدمة أشكال هذه اللغات، خطط التصنيف ،  س و م رؤ ئتليها قواوا 

 .يسمى بالمكنز موضوعات واآلن ماال

                                                           
دار المعرفة الجامعية للنشر  :مصر اإلتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات والمعلومات. .نهال فؤاد إسماعيل – 1

 .60.ص.2012والتوزيع،
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لكاشف اهي : جداول الترقيم ، و وتتكون خطة التصنيف من ثالث عناصر أساسية 

الهجائي بحيث تشتمل الجداول على فئات موضوعية والتي يمكن أن تندرج تحتها أوعية 

لى الخاص في التقسيم أي المواضيع الرئيسية ثم لومات وترد هذه الفئات من العام إالمع

مجموعة الرموز التي  بحيث تعتبر ،والترقيم ما العنصر الثاني في خطة التصنيفالفرعية أ

 ،تدل على فئات بكل مستوياتها بإتباع التدرج في تسلسل المواضيع وعالقتها ببعضها البعض

أما الكشاف فهو يساعد المصنف على ترتيب المصطلحات والعبارات المستعملة في 

 .(1)مواقع المواضيع في جدول الخطة التصنيف وبالتالي تحديد

 يتكون من: مكونات هذا النظام :أ( 

 تشتمل على جميع المواضيع األساسية والفرعية للنظام، بحيث :/خطة التصنيف1

 في الوقت المناسب . الموضوع تخزن هذه الخطة في الحاسوب مع إسترجاع

لى المواضيع من العام إمختلفة لجميع : وفي هذه التعريفات ال/ المواضيع الفرعية2

  .(2)الخاص

 

 

 مميزات هذا النظام:ب( 
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افة جديد وبكل سهولة إلى رقم القسم والقسم ضيستخدم األرقام وبالتالي يمكن إ -

 ت وفق خطة التصنيف .اعو الفرعي للموض

 ستعمال والتدرج في األقسام من العام إلى الخاص .االمرونة في  -

 السرعة والدقة في تحديد موضوع الوثيقة  -

طبقية ومدى التعمق في حاطة بكل العناصر الموضوعية المعرفة التعريفات الإ -

 التقسيمات.

 .(1)كفاءة وفعالية نظام اإلسترجاع -

 : مميزات تكنولوجيا المعلومات واإلتجاهات الحديثة بالمكتبةرابعالمبحث ال

 ( مميزات تكنولوجيا المعلومات:   1 

أسهم ظهور تقنيات المعلومات واإلتصاالت المتمثلة في الحاسب اآللي وشبكات 

العمليات الفنية والخدمات  نيت في تطويرالمعلومات المحلية والعالمية وشبكة األنتر 

خالل موقع اضيا من فتر اول في المكتبة ح المستفيد يتجحيث أصب ،المعلوماتية في المكتبات

يريده من خدمات وهو ال يكاد يبرح مكانه إما في  نترنيت ويحصل على ماالمكتبة على األ

 .ن الحاجة إلى الذهاب إلى المكتبةالمنزل أو المكتب دو 

 : يلي المكتبات ومراكز المعلومات ماومن أهم مميزات إستخدام هذه التقنيات في 

 العمليات الفنية والخدمات المعلوماتية.زيادة الفعالية وتطوير األداة في  -

                                                           
 52،54.ص.2008القاهرة : مؤسسة طيبة للطبع و للنشر، التصنيف العلمي للمكتبات. البدوي، حمدي عبد الحليم. – 1
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من وقت العاملين ألداء تقليص بعض األعمال الروتينية مما ساعد على اإلستفادة  -

 األعمال األخرى الروتينية .

تساعد تقنية المعلومات على اإلستفادة عن مساعدي أمناء المكتبات في القيام  -

 كتبات .ببعض األعمال التي كانت مقتصرة على أمناء الم

 .(1)سهلة وسريعة المعلوماتإدارة  -

   ة:اإلتجاهات الحديثة في المكتب( 2 

ظهر العديد من اإلتجاهات في المكتبات وخاصة المكتبات الجامعية بعد دخول 

تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية وخاصة المكروية عالم المكتبات وخدماتها وتطور 

 اإلتجاهات:اإلتجاهات عن بعد  ومن هذه 

 لمصادر المعلومات التقليدية .ظهور معلومات إلكترونية منافسة  -

 سبيل الوصول إلى المعلومات أكثر من اإلهتمام بحجمها وبنائها . -

 التعاون في إيجاد شبكات المعلومات . -

 جدران. نحو مكتبات بال -

 التعامل مع المعلومات كسلعة . -

 نصوص بدال من قواعد معلومات بيبليوغرافية .التعامل مع قواعد معلومات  -

 تكوين قواعد بيانات تحتوي على نصوص متكاملة . -

                                                           
1
واج النشر والتوزيع القاهرة: أمد.ط.  .المكتباتستخدام قواعد المعطيات اإللكترونية في امهارات  محمود. قاسم ،شادي    
 .231.ص.2009،
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  .(1)إستراتيجيات وسياسات حديثةوضع  -

 ا الحديثة وآثارها على المكتبات التكنولوجي: خامسالمبحث ال 

بالغا على قد أحدث التطور الهائل والسريع لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تأثيرا 

سترج وأصبحت هذه الوسائل والتقنيات  ،وتخزينها وطرق توزيعها هااعالمعلومات ومعالجتها وا 

الحديثة من القوى الدافعة وراء الثورة التقنية العالمية التي فرضت سيطرتها على مختلف 

فالعامل التكنولوجي قد أحدث تأثيرات  ،المؤسسات ومن بينها المكتبات ومراكز المعلومات

إذ ساهم هذا العامل في تخزين البيانات  ،رتبطة بالمكتبةجوهرية على مستوى العمليات الم

سترجاع المعلومات بطريقة فعالة وسريعة وفي الوقت المناسب وكذلك حفظ الوثائق  وا 

والحديثة التي توفر لها إمكانية نقل البيانات والمستندات إلى جانب األنظمة اآللية األخرى 

هزة الفيديو والبريد اإللكتروني، لصوت والصورة بإستخدام المعدات التليفونية وأجوالمعلومات با

كما أن اإلبداع في تصميم األجهزة التكنولوجيا دفع المكتبات إلعادة تقويم خططها إلستخدام 

 .(2)هذه التكنولوجيا لتسير أعمالها

 تكنولوجيا الحديثة على المكتبات المشاكل التي جلبتها ال: ادسالمبحث الس

ثة من إيجابيات إلى أن هناك بعض يجلبته التكنولوجيا الحد الرغم من كل ما لىع

ي أو مجتمع الدول السلبيات أو المشاكل التي تواجه المكتبات وخاصة في المجتمع العرب

  :النامية ومنها
                                                           

1
 81الصوفي عبد اهلل إسماعيل .المرجع السابق.ص.  

2
أسامة السيد .المكتبات والمعلومات في الدول المتقدمة والنامية :اإلتجاهات، العالقات، المؤسسات، اإلنتاج  محمود،  

 48.ص.1997القاهرة : العربي للنشر والتوزيع،د.ط.  الفكري.
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 .تقدم وتطور التكنولوجيا الحدثة  يشكل عبئا على اإلفتقار إلى معايير موحدة -

تطور تكنولوجيا المعلومات نجم عنه صعوبات ومشاكل عند إستخدام بنوك  -

، كذلك إستخدام بنوك المعلومات د لغات اإلستفسار المستخدمة فيها: تعدبالمعلومات بسب

 مفردات لغوية مختلفة .....

 ماية حقوق النشر والتأليف.قوانين بث وتداول المعلومات إلكترونيا مثل قوانين ح -

فالبلدان الفقيرة تحرم من حصولها  ،نيات المالية بين األفراد والدولإختالف اإلمكا -

 على المعلومات لعجزها عن شراء التجهيزات الالزمة لإلتصاالت اإللكترونية في مكتباتها.

عرف التجارية لها مما أصبح ماي وضع أسعار للمعلومات وقوانين وقواعد للسوق -

 بسوق المعلومات حال دون تدفق المعلومات ووصوله إلى المكتبات الفقيرة.

عطاء األحكام عجز التكنولوجيا الحديثة عن التحاور وال - تحليل وتقييم المعلومات وا 

م من التفوق التكنولوجي التي يتصف بها أخصائي المعلومات المقتدر المتمكن على الرغ

 وسيطرته. 

 يلي: القصوى من التكنولوجيا البد من تحقيق ماولتحقيق الغاية  *

  .تطوير البرمجات واألجهزة التي تستخدمها -

 تطوير شبكات المعلومات واإلتصاالت والنظم اآللية المتصلة بالحاسوب. -
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إعتماد المكتبيين وأخصائيي المعلومات وسطاء بين تكنولوجيا المعلومات  -

لمعلومات سوف يساعد على إيصال المعلومات إلى واإلتصاالت المتقدمة والمستفدين من ا

 .(1)المستفدين بشكل دائم
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 خالصة الفصل:

منعرج نستنتج أن التكنولوجيا قد شكلت  التكنولوجيا الحديثة من خالل دراستنا لموضوع

عتماد عليها وذلك بكون أن هذه هناك البد من اال إذا صار ،في حياة المكتبات الجامعية

التكنولوجيا تخدم المكتبات من خالل تطور التقنيات وتغير الحاجات التي أدت بدورها إلى 

تسارع المكتبات في تحقيق أهادفها، ورغم المشاكل التي تعاني منها إال أنها تصب في 

التقدم  ستمراريةامصب واحد وهو توفير الحاجة المعلوماتية بأسرع الطرق مع ضمان 

 المعرفي.
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التكنولوجيا التحصيل المعرفي وعالقته ب

 الحديثة بالمكتبات 
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 تمهيد:

إن الحاجة الماسة إلى التحصيل المعرفي في زمننا أشد منها في أي وقت مضى 

وخاصة في إثراء البحوث العلمية ،حيث وذلك للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة 

،ومع ظهور التكنولوجيا الحديثة  في الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية لإلنسان 

 عي يكتسب معلومات ومعارف كثيرة تخدم مساره الدراسي .المكتبات أصبح الطالب الجام

وعليه سنتناول في الفصل الثاني مجموعة من العناصر توضح ماهية التحصيل 

 .التكنولوجية الحديثة في المكتباتالمعرفي وعالقته ب

 التحصيل المعرفي المبحث األول:

 المطلب األول: تعريف التحصيل المعرفي 

رفة أو حصل عكلمة تحصيل من الفعل حصل العلم أو حصل الم :غةالتحصيل ل
 .(1)ستوفيعلومات أي إكتسبها واالم

 . (2)التحصيل هو الحصول على المعارف والمهاراتإصطالحا: 
يعرف التحصيل الدراسي بأنه إستيعاب التالميذ للدروس  :مفهوم التحصيل المعرفي

جتهادهم في المواد الدراسية من خالل درجات اإلمتحانات التي يحصل ويستدل عليها ، وا 

 .(3)عليها التالميذ

                                                           

 
1
  249.ص.2000بيروت: دار المشرق، د.ط.المنجد في اللغة العربية المعاصر.. بتصرف. أنطوان ، نعمة  

2
 .19.ص1997العلم للماليين،روت : دار معجم علم النفس.بي .فاخر عاقل. بتصرف  

3
ديوان المطبوعات  الجزائر :د.ط. .ية تربوية لتالميذ التعليم العامدراسة سيكولوج .بتصرف. محمد مصطفى ،زيدان  

 .74.ص.1981الجامعية،
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ويعرف بأنه مصطلح تربوي يطلق على النتائج المحققة من خالل ما تعلمه التلميذ في 
 التعليمي بالمدرسة.هج المقررة والنظام التربوي المدرسة، وما اكتسبه من الكتب والمنا

يستطيع التلميذ أن يستوعبها ويحفظها "وهو مجموع الخبرات المعرفية والمهارات التي 
الموزع على  نتباه والتكرارفي ذلك عوامل متعددة: كالفهم، ا ويتذكرها عند الضرورة مستخدما

 ."فترات معينة
ذلك بإختبارات التحصيل المقننة أو  وغ مستوى الكفاءة في المدرسة، ويحددلبو ه أو

 .(1)معا تقديرات المدرسين أو اإلثنين

 :نذكر منها ما يلي ،دة تعاريف لهوقد وردت ع

علم النفس هذا التعريف :"بأنه مستوى محدد من اإلنجاز أو الكفاءة أو  نجد في قاموس

يجرى من قبل المدرسين أو بواسطة اإلختبارات  ،ء في العمل المدرسي أو األكاديمياألدا

 .المقننة"

الطالب في الموضوعات كما يرى إبراهيم عبد المحسن الكناني أنه كل أداء يقوم به 

المدرسية المختلفة والذي يمكن إخضاعه للقياس عن طريق درجات إختبار أو تقديرات 

 .(2)المدرسين

                                                           
1
ربية تعليمة البحث العلمي : مناهج علم النفس وعلوم التربية :مناهج علم النفس وعلوم التبتصرف .  مراد سي ، مراد .  

 .122.ص.2008.ميدرسا .)د.م(،

2
الجزائر: ديوان المطبوعات د.ط. .تفكير واإلبتكاربالتحصيل الدراسيعالقة القدرة على البتصرف.  سعد اهلل ،الطاهر.  

 .74.ص.1981الجامعية،
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سبق، نستنتج أن التحصيل الدراسي هو إكتساب مجموعة من المهارات  من خالل ما

 وتقاس بواسطةالمتحصل عليها من خالل إستيعاب التالميذ للمواد الدراسية المقررة،  والقدرات

 لتي أجراها التالميذ.اإلختبارات التحصيلية ا

 المطلب الثاني: أهمية التحصيل المعرفي

وما يرتبط بها من عوامل عديدة  ة،يية التحصيل الدراسي بنظرة تحليلإن تفحص عمل

بمعرفة هذه العوامل وأثرها على التحصيل أنه لما لها من األهمية القصوى، ذلك  تؤثر فيها

يعوق تلك العملية، وبالتالي دراسة الطرق واألساليب المناسبة  ي يمكنهم معرفة ماالدراس

من الطبيعي لتفادي المعوقات والوصول بالتحصيل الدراسي إلى أقصى حد ممكن، ولما كان 

أن أي إصالح تربوي يجب أن يبدأ بمحاولة رصد الواقع بإنجازاته ونواحي قصورهن كان 

مماثال في رفع األداء الدراسي للوصول إلى مستوى  تربية تطوراالعليه أن يواكب التطور في 

 عال ومرتفع من التحصيل العلمي للتالميذ.

ستعمال جملة الظروف والمؤثرات اإلجتماعية االتربية يكثر  وفي إجتماعات أخصائيو

أنهما المباشرة كاألسرة والمدرسة في تأثيرها على التفوق أو القصور الدراسي، على إعتبار 

قتصادية والتربوية، التي تشكل المناخ ة عن تلك السياقات اإلجتماعية واإليظهران في عزل

التربوي العام المساعد إلفراز التفوق أو القصور الدراسي، ويقصد بالمناخ ذلك الوسط 

ها، المناسب والتأثيرات اإلجتماعية النفسية الثقافية والتعليمية التي يعيش فيها التلميذ ويتأثر ب

مكانياتها، ومدى قدراتها على مساعدة التلميذ في تحصيله  إال أن مستوى ثقافة األسرة وا 
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جابية بين ياعالت اإلي المهيأ للتحصيل القائم على التفالدراسي، وكذا توفير المناخ األسر 

خوته،  فضال عن الرعاية والتوجيه اإليجابي األسري لألبناء، كلها ظروف التلميذ ووالديه وا 

ل وجودها بين األباء واألبناء، والمتمثل في إهتمام اآلباء بما يؤديه األبناء عندما يعبرون وأم

عن إهتماماتهم الخاصة، وكذلك لتشجيعهم ودعمهم من خالل إطار توجيه عام، لما يؤدونه 

 دون التدخل في تفصيل هذا األداء يحققون إنجازات دراسية عالية.

يؤدي إلى إنجاز عال فقط، بل يتعدى ذلك إلى تنمية  أما التعزيز والدعم الوالدي فال

ونتيجة لما  حيث يصل إلى مستويات متقدمة ورفيعة، روح المبادرة والتنافس وتطوير األداء،

ا يزيد في إنجازهم مم سمعوه من كلمات الشكر والتشجيع تزيد وتعزز ثقتهم بأنفسهم،

 .(1)وتحصيلهم الدراسي

 اإلستثمار المعرفي في التكنولوجية الحديثة بالمكتبة المبحث الثاني:  

لقد تطورت  ،من دون وسيط تكنولوجي يمكن فيه القيام باألعمال إننا في عصر ال

التقنية في مجال المعلومات واإلتصال حتى غيرت تماما أوجه النشاط المجتمعي والعمل 

العديد من الميزات على األفراد والتواصل، وفي مجتمع المعرفة تساهم التكنولوجيا في تحقيق 

 من أهمها:

  .بناء الجسور مابين الجماعات المجتمعية غير المترابطة في األصل -

                                                           
إجتماعي .العوامل اإلجتماعية غير المدرسية المرتبطة بالتحصيل الدراسي : بحث بتصرف .أحمد جميل حمودي – 1

 .26/04/2018يوم   http://www.Ahwar. orgمتاح على الرابط إستطالعي .)على الخط(
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 .يفها في الحياة العلمية والعمليةظزيادة المشاركة في المعرفة وتو  -

 .تقليص الحدود الزمانية والمكانية والطبقات اإلجتماعية -

  .ظمات في مجتمع المعرفةوابط بين األفراد والمنتزايد الثقة وتقوية الصالت والر  -

 ختصاصيي المكتبات والمعلومات اتزايد أدوار وقيمة  -

 لقد ساعدت التكنولوجيا المكتبات الجامعية في تأدية أعمالها بجودة عالية أدت إلى 

وكل هذا زاده  ،عة غير مسبوقتين وبأسلوب إبتكاريإتاحة الوصول إلى المعلومة بسهولة وسر 

لى مجموعات إداف التي تتمثل أساسا في الوصول إنفتاح اإلنترنيت قوة في تحقيق األه

مع توفر معلومات  ،ق فهارس الولوج على الخط المباشرالمكتبات الجامعية عن طريمختلفة 

نشر ثقافة تكنولوجية لدى المستخدمين  ،سعة قنوات اإلتصال ،كماوأكثر تخصصاأكثر 

الجديدة "التي تجعل من المكتبة الجامعية المستقبلية تمثل عميال  ،وبزوغ العديد من الخدمات

ويقدم نصائح وقرارات متسمة بالذكاء "باإلعتماد على ملكات  Intelligent Agentذكيا 

ية التعليمية اإلبتكار واإلبداع لخلق محتوى معرفي جديد يعمل على تطوير البيانات األساس

بفضل في خلق مجتمع مبني على المعرفة  يساهم مباشرةوهذا بدوره   ،العلميةوالثقافية 

بحيث نجد مكتبة  التكنولوجيا تغيرت العديد من الجوانب المتعلقة بالمكتبة الجامعية لمعاصرة،

ستيعاب ثقافات بات التكنولوجيا في تصميمالمستقبل تضع بعين اإلعتبار استيعاب متطل   1وا 
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تأخذ في الحسبان  تنظيمات وتشريعاتوأفكار وسلوكات المجتمع المعاش من خالل 

وتولي إهتماما كافيا لمتطلبات التوضيف مستحدثة ،  ،الكونيةإعتبار المكتبة جزء من القرية 

والمعلومات  بالمؤهالت التي يفرضها مجتمع المعرفة وهذا يتطلب تعريفا جديدا للمكتبات

وعليها  ،والبحث عن المعلومات ديدة للتعلمسرعة التغيير والسلوكات الجها أن تتأقلم مع ي،وعل

في ظل المصادر الرقمية وتسويق المعلومات والمشابكة وفي األخير تعيد توزيع ميزانيتها 

أصبح من الضرورة أن يهتم إختصاصي المكتبات الجامعية بقياس الطرق المختلفة التي 

ين ذا كل المعنيتمثل اإلنجاز الحقيقي الذي يسهم في جودة الحياة األكاديمية في الجامعة وك

بقولها أن  Pritchardوقد عبرت عن هذا سارة بريتشارد  ،بمخرجات المكتبة الجامعية ككل

ومراكز البحوث سوف تعتمد في المستقبل على ما إن كان في "حيوية مكتبات الجامعات 

هذه  ،ة بطريقة ديناميكية وبصفة مستمرةمقدورها تأكيد قيمتها للجهود التعليمية والبحثية الشامل

القيمة يجب أن توثق في مستوى يتجاوز أشكال معلومات ومواقع المجموعات ومواقع 

وى الجامعة تالمستخدمين بحيث يرتبط ذلك اإلستثمار في موارد المعلومات بوضوح على مس

 .(1)مع فعالية برامج التخصصات التعليمية والبحثية المقدمة "
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بالمكتبة ودورهل في تطوير البحث المبحث الثالث: التكنولوجية الحديثة  

 العلمي:

 المطلب األول: تعريف البحث العلمي 

طريقة أو محادثة منظمة يمكن أن توجه لحل المشكالت اإلنسان في مجاالت متعددة 

مجموعة من الجهود المنظمة التي يقوم بها اإلنسان مستخدما األسلوب العلمي وقواعد  وهو

كتشاف ظواهرها وتحديدا العالقات بين الطريقة العلمية في سعيه لزياد ة سيطرته على بيئته وا 

 هذه الظواهر.

: على أنه محاولة دقيقة لحل مشكلة نعاني منها في حياتنا وأن  2001عرفه محجوب

كشف طبيعة العلوم المختلفة اإلستطالع أو المالحظة الدقيقة هما إحدى الوسائل التي ت

 .(1)بين الحقائق والمعلومات اوهو الربط مبات الحياة الجديدة ومتطل

"مصطلح عام يطلق على عمليات الراسة  م: البحث العلمي أنه2002يعرفه صبري 

جراءات المنهج العلمي  واإلستقصاء التي تتم في أي مجال أو تخصص وفقا لخطوات وا 

نطالقا من أسس علمية ومنطقية دقيقة  .(2)وا 

                                                           
1 دار الصفاء  :عمان : األسس النظرية والتطبيق العلمي.لعلميعليان ،ربحي مصطفى .أساليب البحث ا  - 
 19.ص.2007،
واقع إستخدام شيكة المعلومات العالمية)األنترنت(.مذكرة لنيل شهادة الماجستير .اليمن  سلطان قائد ،علي عز الدين. -2
 .26.ص.2006،
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 المطلب الثاني :عالقة تكنولوجيا المعلومات بالبحث العلمي 

وتظهر عالقة تكنولوجيا المعلومات بالبحث العلمي في دواعي إستخدام المعلومات 

ال تخلو اإللكترونية،مما ترتب عليه اللجوء إلى إستعمال مصادر البحث اإللكتروني، والتي 

 لبحث، ويظهر ذلك في اآلتي:من معوقات تفيد اإلستفادة المثلى منها عملية ا

 ( دواعي إستخدام المعلومات اإللكترونية: 1

ستخدام المعلومات اإللكترونية في العصر الحاضر، ضرورة ذات  أصبح إستعمال وا 

 لألسباب األتية: حيوية

، قلة وصناعة الورقأ( مشاكل النشر التقليدي الورقي والمتمثلة في زيادة تكاليف إنتاج 

في صناعة الورق وآثارها السلبية على البيئة والمشاكل التخزينية والمكانية المواد األولية 

 للورق والقابلية للتلف والتمزق.

ب( متطلبات الباحث المعاصر في سرعة الحصول على المعلومات، بغرض إنجاز 

 أعماله البحثية، التي لم تعد تحتمل التأخير.

لمبذولة من قبل الباحثين ومن قبل ج( تقلل مصادر المعلومات المحوسبة من الجهود ا

يهيئون لهم المعلومات المطلوبة، حيث أن الوصول إلى المصادر التقليدية األشخاص الذين 

والمعلومات الموجودة في المصادر التقليدية والمعلومات الموجودة في المصادر التقليدية، 

التي تختصر كثيرا من يحتاج إلى الكثير من الجهود واإلجراءات بعكس المصادر المحوسبة 

 .مثل تلك الجهود والمعاناة
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د( تساعد الحواسيب واألجهزة والمعدات الملحقة بها، على السيطرة على الكم الهائل 

 .والمتزايد من المعلومات وتخزينها ومعالجتها بشكل يسهل إسترجاعها

ال ي الحصول على المعلومات المحوسبة، حيث أن الحواسيب ه( الدقة المتناهية ف

تعاني من اإلرهاق والتعب عند إستخدامها لفترات طويلة ومتكررة، مقارنة باإلرهاق الذي 

 .(1)يعانيه اإلنسان الذي يفتش ويبحث عن المعلومات

  ( مصادر المعلومات اإللكترونية:2

اإلتاحة  تنقسم مصادر المعلومات اإللكترونية إلى عدة أنواع حسب الوسط أو التغية أو

 ن خالل األتي:التجهيز، ويمكن توضيح ذلك مهات وج

قرأ امصادر المعلومات حسب الوسط المستخدم نأخذ األقراص: الصلبة،  المرنة، أ(   

 في الذاكرة المكتنزة ...... ما

مصادر المعلومات حسب التغطية الموضوعية نجد: مصادر شاملة لمختلف أنواع  -

 .(2)متخصصة دقيقةالموضوعات، مصادر متخصصة شاملة، مصادر 

                                                           
1
متاح على الخط  .علمي في اإلقتصاد اإلسالميتكنولوجيا المعلومات في البحث الدور  .عز الدين مالك ،الطيب محمد - 

www.kantja.com    :26/03/2018تمت الزيارة يوم. 

 الطيب محمد، عز الدين مالك، المرجع نفسه. – 2

http://www.kantja.com/
http://www.kantja.com/
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، وتقسم مصادر المعلومات حسب نقاط اإلتاحة وطرق الوصول إلى المعلومات - 

إلى: قواعد البيانات الداخلية أو المحلية، الشبكات المحلية والقطاعية المتخصصة والوطنية، 

 الشبكات اإلقليمية والواسعة.

در مؤسسة مصادر المعلومات حسب جهات التجهيز، نجد: مصادر تجارية، مصا

 غير ربحية.

مصادر المعلومات حسب نوع قواعد البيانات اإللكترونية وتحتوي على: القواعد 

الببليوغرافية، قواعد النصوص الكاملة، القواعد المرجعية، القواعد اإلحصائية 

 .............الدوريات اإللكترونية:

وفي  ،وهي عبارة عن مطبوعات تصدر بشكل دوري تحت عنوان معروف ومميز

النهاية، وتشتمل على المجالت  تواريخ وأعداد متشابهة مع إستمرارية الصدور إلى ما

ومحاضر إجتماعات  المتخصصة والعامة والصحف والحوليات والتقارير المنتظمة الصدور،

 الجمعيات.

فهناك  وقد توسع النشر اإللكتروني للدوريات بمختلف أنواع اإلتاحة، النشر المحوسب،

  .(1)الكاملة على شكل أقراص مكتنزة خمسين دورية متوفرة نصوصهاأكثر من 
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 المكتبات الجامعية كجهاز معلومات متطور وخدماتها للبحث العلمي:المطلب الثالث : 

لباحثين ماء واقادرة على الوفاء بإحتياجات العللم تعد المكتبة بشكلها التقليدي 

ظهرت  أما مشكلة إنفجار المعلومات وما يرتبط بها وبالتالي  ،والمتخصصين من المعلومات

إلى تطوير المكتبة الجامعية إلى جهاز معلومات يقوم بعمليات التجميع واإلختيار الحاجة 

والتحليل والتنظيم واإلختزان والنسخ والنشر واإلسترجاع لتلك المعلومات حسب إحتياجات 

 ماء والباحثين والمتخصصين بصفة خاصة.ومتطلبات البحث العلمي بصفة عامة العال

ذا كانت المكتبة التقليدية تهتم بإقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها ثم خدمتها عن  وا 

اإلضافة إلى تلك األنشطة طريق اإلعارة والمارج والقراءة، فإن جهاز المعلومات يهتم ب

البحوث المنشورة  بإختيار مختلف أنواع المطبوعات وخصوصا الدوريات وتقارير ،السابقة

ستخالص ثم يهتم بعمليات النشر  وغير المنشورة ثم يتوالها بالتحليل العميق من تكشيف وا 

وعادة مايستخدم في عملياته الحاسبات اإللكترونية ، لتحرير والترجمة والتصوير والنسخوا

 لى متخصصينلمكتبة لقيامها بخدمات المكتبة إألداء عملياته بسرعة وكفاءة وتحتاج ا

ختصاصيين في المعلومات مدربين في علوم المكتبات وفي تكنولوجيا  موضوعيين وا 

 .إلى مبرمجين ومحللي ومصممي النظمالمعلومات باإلضافة 

 .(1)ترونية  التي تغطي جميع المجاالتفي تطويره ،خاصة في ظل البيئة اإللك

                                                           
دارتها وخدماتها ودورها في تطوير التعليم  تنظيمها :المكتبات الجامعية .تحيمحمد ف ،أحمد ،عبد الهاديبدر  – 1 وا 

 .26.ص.2006القاهرة: دار الغريب، ..د.طالجامعي والبحث العلمي
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 على األداء األكاديمي لمؤسساتها تأثير المكتبات الجامعية المبحث الرابع:  

هي الدراسات التي ربطت خبرات ومخرجات طالب الجامعة مع الخدمات ة كثير 

والموارد المتاحة من الجامعة والمكتبات الجامعية ،فقد أشار الهادي في كتابه "توجهات 

راسة وتحديات المستقبل "،أشار إلى دللمكتبات ومرافق المعلومات  Astinاإلدارة العلمية 

وقد حدد  ،الب وكيفية تأثرهم بيبئة الجامعةالتي ركزت على مخرجات الط أليكسندر آستين

وهو األكثر تأثيرا على تنمية الشخصية  فيها أن المصدر الفردي المتعلق بمجموعة  الزمالء،

واسعة اإلنتشار في  آثارله  زمالءحيث إن كمية التفاعل مع ال والتنمية األكاديمية للطالب ؛

باإلضافة إلى أن وقت الدراسة والتفاعل مع  ،وتعلمه تقريبال مجاالت تنمية الطالب ك

 .(1)نتائج ترتبط مع التنمية األكاديمية للطالبزمالء له أهمية كبيرة ويؤدي إلى ال

بجعل ساحتها )الفيزيائية أو  وتساهم المكتبات الجامعية مساهمة كبيرة في هذا اإلطار

باإلضافة إلى مشاركتها الخارجية في  ،للتعلم الجماعي والتعاون الطالبيمسرحا  اإللكترونية(

تنظيم مشروعات بحثية مستقلة،  ،من البرامج اإلجتماعية والثقافيةبيئة الجامعة كتواجدها ض

 تقييم عروض بأحدث األراء في الفصول الدراسية .......إلخ.

لثقافي للطالب المتخرج يتطلب إن إسهام المكتبة الجامعية في رفع المستوى العلمي وا

منها إستحداث مهام جديدة التركيز على إكساب الطالب مجموعة من المهارات التي لها 

فكير النقدي ،إضافة إلى مساهمتها في نشر ثقافة عالقة بالكتابة والحديث واإلنصات والت
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  Jones وقد ذكر جونز 1 .ق ذلكقالتي تح لمعرفة من خالل الممارسات المعرفية العمل

 أهم هذه المهارات فيما يلي:

حيث يجب على خريجي الجامعة البحث عن موضوعات  :مهارات ماقبل الكتابة أ(

من خالل تحديد مواقع مصادر المعلومات  ،الت التي يواجهونها وتحتاج لحلولومعرفة المشك

ستعراضها قبل البدء بكتابة التقريرات  والتكليفات والتقارير المالئمة والمواد المساندة وا 

 والبحوث.

ر تقييم مصداقية ودقة وموثوقية مصادأي القدرة على  :مهارات التفكير النقديب( 

 المعلومات كمهمة جوهرية للمتعلم.

جمع األدلة والبراهين لإلستدالل على النتائج واإلجابة على  :مهارات اإلستداللج( 

 لقضية المثارة المحتاج لمخاطبتها قبل جمعالتساؤالت المختلفة لتقرير أوجه المشكلة أو ا

 .هين كافية للوصول إلى إستنتاجات معينة ااألدلة وتقري ماإن كان للشخص بر 

يتطلب معرفة بكيفية إتخاذ القرار وتحديد النتائج المرجحة مهارات إتخخاذ القرارت : د( 

  .لكل قرار وتباعاتها ،وهذا في ظل تأثير المعتقدات والقيم والطموحات

وفيما يتعلق بالتفكير النقدي وقدرات حل المشكالت توجد ثالث أنواع من األنشطة 

لى إجراءات اهري عظ، التأكيد التفكير وتتمثل في: مناقشة الطالبالمساندة لمهارات ال
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وتوكيد أهمية إستخدام إستراتيجيات المندمجة والتعبير اللفظي  ،وتطبيقات حل المشكالت

 لتعامل مع المشكلة.التي يفكر فيها خالل ا

في المجتمع يطرح أراء وكنتيجة لتعليم هذه المهارات، يصبح خريج الجامعة فردا مهما 

ألمور والقضايا بتفكير ناقد وينظر إلى ا ،ويتخذ قرارات أكثر نضجا وحكمة ،أوسع وأشمل

ز تحيكما يتسم باإلعتماد على مصادر دقيقة والبحث عن البدائل الموضوعية وعدم ال ،دقيق

وبذلك يبتعد عن سلوكات الفرد الغير فعالة مثل المجادلة وعدم  ،والتميز بين الرأي والحقيقة

 1المرونة واإلنسياق نحو األفكار الشائعة والتفكير بمنظور ضيق .

سلوك المستفيدين وممارساتهم الجديدة في التعلم والبحث  المبحث الخامس: 

 عن المعلومات

التي مست المكتبات والمحيط األكاديمي في العصر  الشك أن التغيرات المتسارعة

الحالي أدت إلى حدوث تغيرات واضحة على مستوى سلوكات المستفيد في التعلم والبحث 

مما يضطر المكتبة إلى تغيير  عن المعلومة وكذا في طريقة إشباعه إلحتياجاته المعرفية ،

ذا نظرنا إلى تأثيرات النشر فإ .العديد من فلسفاتها في التعامل مع الباحث المستفيد

كما كان  ،ون البحث في المصادر اإللكترونيةاإللكتروني نجد بعض المستفيدين بدأوا يفضل

للنشر اإللكتروني إنعكاسه المباشر على أسلوب وطريقة عمل المكتبيين وأعضاء هيئة 

داية تكوين التدريس وتفضيلهم له حساب النشر التقليدي نتيجة تضاؤل الفترة الزمنية بين ب

المتلقي . وقد أدى إدخال الكتب الرقمية في العملية ى ؤلف ووصولها إلمالفكرة في ذهن ال
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التعليمة إلى إعادة صياغة العالقة بين الطالب والمدرس من ملقن إلى دليل وموجه إلى 

عداد الطالب الجامعي طلبته،  .(1)وهذا التحول سيزيد من تدخل المكتبة الجامعية في تكوين وا 

وكما أن للطالب حقوقا على النظام التعليمي أن يوجهه إلى طريق المعرفة الذي يؤهله 

لتزامات تقوده إلى تغيير  ،كون عضوا فعاال في مجتمع المعرفةيألن  فإن عليه واجبات وا 

 ،يد من المكتبة أو مركز المعلوماتومنه وبالضرورة يتغير سلوكه كمستف ،التعليميسلوكه 

  تعليمية والبحثية نذكر:ومن إحتياجاته ال

التفاعل مع نهج التعليم القائم على المعرفة الرقمية )التعلم عن بعد ،المكتبة الرقمية،  -

)...... 

الشراكة مع أقرانه في عملية التعلم وتبادل المعرفة معهم واإلستفادة من خبرات _  

 المعلم.

لشبكات خالل بحثه على االتنافس مع زمالئه في طرق اإلستزادة من أبواب المعرفة  -

 .الرقمية

يحصل عليه من معرفة ومقدرته على تقييمها وتحليلها ونقدها  النبوغ في إدراك ما_  

 بطريقة إيجابية بناءة.
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يمكن اإلستفادة منه في مجال تعلمه  التفوق في اإلبتكار والمقدرة على إستنباط ما -

عمال الفكر.  بالقياس واإلستنباط وا 

على التمييز بين مصادرة على التعلم مما يحصل عليه من معرفة، و  تنمية المقدرة -

والتوصل إلى أحدث ما جادت به مصادر المعرفة في الجال الذي يسعى إليه  ،المعرفة

 التركيز عليه.

البحث عن المعرفة دون الغرق في  التحلي بخصال التركيز على اهداف عملية -

 متاهات متشعبة ودون اإلنشغال بما يليه عن مقاصده.

السعي إلى التنمية الشخصية بما في تلك المقدرة على تداول المعلومات والتعامل  -

 .(1)خارج دائرة اإلتصاالت باألنترنت

ر المكتبة وعلى ضوء كل هذه األدوار التي اضيفت إلى العملية التعليمية يتعاظم دو 

بل إنها تصبح مخبرا للتعلم لما تقدمه من  ،فتصبح كوسيلة وأداة تعليمية هامةالجامعية 

 خدمات كبيرة على طول الحياة العلمية للمستفيدين.

بحيث  أما عن البحث العلمي ومراحل إنجازه فقد تغيرت الكثير من مرتكزات إنجازه ؛

على المكتبة  -يتطلبه مجتمع المعرفة وفق ما-صبحت للمستفيدين توجهات مختلفة أ

 البحثية الجديدة والتي تتمثل فيما يلي:الجامعية الحساب لها في سبيل تلبية إحتياجات 
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وضوح الرؤية في تحديد الهدف :مع تالقي األهداف العامة والبعيدة : الهدف -

 التحقق.

ال تكون مجرد هو موجود من معرفة و أن تقدم البحوث إضافة جديدة لما التوقعات :  -

تجميع وعرض لما تراكم من المعرفة دون تقييم أو إستنباط أو نقد إيجابي لما فيها ،أو مجرد 

 .(1)توصل إليه اآلخرون دون فحص دقته إضافة حاشية لما

إختيار الموضوعات التي تتوافق مع حاجات مجتمع المعرفة وترسخ  :الموضوعات -

 على المعرفة . دعائم اإلقتصاد القائم

قل عناء. كما أن المقدرة أأصبح مجهود التنقيب عن خلفيات البحوث  :الخلفيات -

 اإلطالع وأصبحت أيسر من قبل لوجود األنترنيت. على

قواعد المعلومات الخاصة ببعض المعلومات تزود بالمعرفة عن آخر  :األصالة-

 التطورات في مجال البحث مما يضمن أصالة البحث.

إستخدام التحليل الفكر النقدي في تقييم ما تراكم من معرفة فليس كل  :الفكر النقدي -

 .ن المعرفة حقائق ثابتة ال تتغيردَون م ما

 خطة البحث، العرض، تقييم البحث، النشر.  وأيضا: اإلبتكار،
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نجازه في  البحث دور المشرف على البحوث فهو التأكد من سير أما وفق خطته وا 

 .توقع إلكمالهالموعد الم

يجب مراجعتها من قبل إدارة المكتبة إن سمات حاجات المستفيد هي مهمة ديناميكية 

عية إلكتشاف اإلتجاهات والتحوالت المختلفة في هيكل حاجة مجتمع المستفدين، ويمكن الجام

 لتوفير معلومات حول المستفيدين:  اإلعتماد على المداخالت التالية

 راه .  الماجيستير والدكتو  مشروعات مقترحات -

 .عارة وكذا طلبات التزويد المقدمة سجالت اإل -

  .قوائم حفظ مواد التدريس للقراء واإلعارة -

مخططات المقررات الدراسية والكتب الدراسية المقررة أو المراجع  وصاف أوأ -

  .تصفحها أو إستشارتها  المطلوب

للمؤتمرات المقدمة وراق العلمية ت مقترحات البحوث واألصات وبيبليوغرافيامستخل -

 .ةالعلمية والمهني

تفاعل المستفيدين مع بعضهم وتفاعلهم ء لفضا ، يجب توفيرخالت السابقةولتدعيم المد

مع المكتبي من خالل إستغالل التكنولوجيا وتشارك المعرفة مع إشراك المستفيد في كل 

 ت المقدمة له.عاته وآراءه حول مختلف الخدمامن تطلمراحل العمل المكتبي واإلستفادة 
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إن التركيز على المستفيد وفهم حاجياته هو تأكيد وتدعيم إلتجاه المكتبات المرتكزة 

على المستخدم الذي بزغ مع بداية التسعينات من القرن الماضي متأثرا باإلدارة اإلستراتيجبة 

ل والجودة الشاملة وتغير البيئة ، بمعنى أنه يجب النظر إلى الخدمات واألنشطة من خال

قد تمت تلبيتها أم ال مع التركيز إن كانت حاجياتهم  م إلى تقرير ماأعين المستفيدين ودعوته

 .(1)والمساندة التتنظيمية عن مخرجات المستخدم اإلجابية
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 :خالصة الفصل 

كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف عن عالقة التكنولوجيا الحديثة في المكتبات  

خدمات  المعرفي وتكمن أهميتها بكونها تتطرق إلى موضوع حيوي ومهم وهوبالتحصيل 

يثة دوتطبيقات التكنولوجيا في سبيل التحصيل المعرفي ،حيث كان إستخدام التكنولوجيا الح

أهميتها إذ يوضح هذا الفصل أن  في التحصيل المعرفي أثر كبير من خالل اإلستفادة من

عالقة تكاملية حيث أن أغلبية الطالب يعتمدون على تكنولوجيا والتحصيل المعرفي لل

التكنولوجيا بالمكتبات في تحصيلهم المعرفي وخاصة في إنجاز بحوثهم العلمية ألنها تحمل 

 العديد من الخدمات التي تطرقنا إليها .
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المكتبة الجامعية 

علوم لكلية ال

اإلجتماعية لوالية 

 مستغانم 
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 تمهيد:

في العلوم اإلنسانية تمليه الدراسات  رورة حتمية لكافة لماضتعتبر الدراسة الميدانية 

، من أجل تدعيم عليه لإلدالل بنتائجها وهي دراسات مستمدة من الواقع وترتكز ،واإلجتماعية

البحث والتقرب من الواقع أكثر فأكثر ، إذ جاءت الدراسة الميدانبة بكل إجراءاتها حيث قمنا 

بمكتبة كلية العلوم اإلجتماعية "مستغانم "لنظهر واقع الظاهرة المدروسة بإجراء دراستنا 

 تكنولوجيا الحديثة بالمكتبات الجامعية .وجوانبها وهي ال

وفي هذا الفصل من بحثنا قمنا بإتباع جملة من الخطوات المنهجية إلبراز الجوانب 

ا فيها بالتعريف بمكتبة كلية العلوم اإلجتماعية ، وكذا المرتبطة بالدراسة الميدانية والتي قمن

طرقنا ألهم نتائج الدراسة الميدانية المكتبة محل الدراسة ثم جدولة البيانات تحليلها ، ثم ت

 امعية وعالقتها بالتحصيل المعرفي.لنخلص في األخير التكنولوجيا في مكتبتنا الج

 مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية  :المبحث األول

 تعريف مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية  :المطلب األول

 نبذة عن كلية العلوم اإلجتماعية 

اإلجتماعية تضم جتماعية هي مكتبة تابعة لكلية العلوم مكتبة كلية العلوم اإل

تصال ،تاريخ .والعلوم علوم إنسانية :علم المكتبات ،علوم اإلعالم واإل :التخصصات التالية

 ديموغرافيا. ،أرطونيا ،فلسفة ،علم اإلجتماع :اإلجتماعية: تضم
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والية مستغانم تم  تقع هذه المكتبة في جامعة عبد الحميد بن باديس بخروبة :الموقع

بالمبنى القديم الذي يتوسط الجامعة ثم تم نقلها إلى المبنى الجديد الواقع  2005فتحها سنة 

 .2016شمال شرق الجامعة في ديسمبر 

 : عدد القاعات

 قاعة المطالعة للطلبة.  -

 قاعة المطالعة الداخلية.  -

 قاعة قسم المعالجة.  مصلحة التسيير الوثائقي وتضم :قاعة قسم الجرد ، -

 مكتب المسؤول ومكتب األمانة . -

 قاعة خاصة باألساتذة . -

 المطلب الثاني: النظام الداخلي للمكتبة  

المكتبة الجامعية مؤسسة ثقافية ذات طابع علمي تثقيفي تعمل على خدمة فئة محدودة 

ى الجامعة وذلك بتزويدهم بالوثائق لمن الطلبة واألساتذة والباحثين الذين ينتسبون إ

وينحصر دور العاملين في المكتبة  ،والمعلومات التي يحتاجونها في دراستهم إلعداد بحوثهم

قي المتوفر إلى الرواد من طلبة وأساتذة ئالجامعية في توصيل المحتوى العلمي للرصيد الوثا

سن  للمكتبة صار الزما وضع جامعيين وغيرهم من الباحثين ولتحقيق هذه الغاية والسير الح
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المركز الجامعي القائم على جملة  تطبيقه كال منخرط  ينتمي إلى هذاقانون داخلي يلتزم ب

 يلي: من البنود أهمها ما

ظالدخول إلى المكتبة يلتزم بطاقة اإلنخراط و  -   .هارها إجباري وضروريا 

 .بطاقة المكتبة شخصية يجب التصريح عند الضياع  -

 األوعية العلمية وعتاد المكتبة في خدمة القارئ، الحفاظ عليه واجب . -

 .يمنع منعا باتا التدخين واألكل داخل القاعة المطالعة -

 و أتلف كتابا فهو مجبر على تعويضه.أ هالطالب ضيع أو شو  -

التأخير في إرجاع الكتب المستعارة بعد التاريخ المحدد يعرض إلى عقوبة وحرمان  -

  يوم . 15ستعارة لمدة من اإل
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 :الهيكل التنظيمي للمكتبة: المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة  در:صالم

 البرنامج المعتمد في تسيير المكتبة :المطلب الرابع : 

الذي يتكون من  SYNGEBتعتمد المكتبة في تسيير رصيدها على برنامج السنجاب 

  منه فقط وهي:إال أن هذه األخيرة تعتمد على ثالث وحدات  ،وحدات (05خمس)

 ل المكتبةومسؤ

البيبلوغرافي    مصلحة التوجيه والبحث  مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي  

 البحث البيبلوغرافي 

 

 

 قسم الجرد اإلقتناءات قسم المعالجة اإلعارة

 إعارة داخلية إعارة خارجية
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:INVENT  كما يمكننا طبع السجل . ،ر الجرد يسمح بإنجاز سجل جرد آليلذا تسيي   

SYNGEB:   ويمكننا من  ،نظام فرعي يسمح بإنشاء قواعد المعطيات مرجعية للمكتب

 وهو نستختين UNIMARCوكذلك  ISBD إنجاز بطاقات فهرسية حسب التقنين الدولي

 بالعربية والفرنسية.

FINDER  : . نظام فرعي للبحث متععد المفاتيح وهو فهرس آلي 

 يتمثل الرصيد الكلي للمكتبة في الجدول التالي : الرصيد الوثائقي :

 عدد الرصيد نوع الرصيد
 47854 عدد الرصيد الوثائقي الموجود في المخزن
 1297 عدد الكتب العربية )المصادر والمراجع (

 443 المصادر والمراجع(عدد الكتب الفرنسية )
 706 المجالت في قاعة المراجع

 1792 عدد المذكرات ليسانس +ماستر
 246 رسائل دكتوراه وماجيستر
 48108 مجموع الرصيد الوثائقي

 

 13:30صباحا ، ومن  12:00- 8:00تفتح المكتبة كل أيام األسبوع من  :التوقيت

ة على إعتماد نظام داخلي مساءًا ماعدا يومي الجمعة والسبت ،وتعتمد المكتب 16:00 –

 .خاص بها



 الدراسة الميدانية                                 الثالث الفصل

 

-81- 
 

ملحق بالمكتبة الجامعية: مستوى ثاني: عاملين، ملحق بالمكتبات  :ظفونالمو 

 05عون تقني بالمكتبة:  ،04 :د بالمكتبات الجامعية، مساععاملين الجامعية: مستوى أول:

 ويقدر العدد اإلجمالي للعمال: ،، مدير المكتبة01منظفة:  ،01من: ، عون األعمال

 .عامل15

منخرط في جميع المستويات ،وتتوزع النسب  3221فيها يقدر ب : عدد المنخرطين

 للمشتركين الخاصة بكل مستوى بالشكل اآلتي: المؤية

 132طلبة الدكتوراه :  -

 02طلبة الماجستير : -

 2934طلبة ليسانس ،ماستر : -

 منخرط .123األساتذة الدائمين :  -

 .30األساتذة المؤقتون: -

 مهامها المطلب الخامس:  

للمكتبة في تزويد مستفيديها باألرصدة الوثائقية الحديثة والمرتبطة تتجسد أول مهمة 

تعتمد على  إرتباطا وثيقا بالبرنامج األكاديمي، ولهذا السبب تعمد على إتباع سياسة اإلقتناء

 أربعة مراحل أساسية وهي:

 :تحليل اإلحتياجات للمستفيدين: ويتم ذلك من خالل:  01مرحلة * 
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الحصول على البرنامج البيداغوجي والكلمات الخاصة بكل مقياس والهدف من  -

 .(05رؤساء األقسام الخمسة ) تدريسه من

بنك اإلعارة من أجل معرفة عناوين الكتب التي عليها الطلب أكثر وعدد  إستشارة -

 قليل . نسخها

 وضع دراسة بيومترية من أجل موازنة المجموعات المكتبية . -

 حث عن المصادر )وثائق (:الب :02مرحلة * 

 يتم تكوين مجموعة من المواصفات التي تساعد على إختبار 01من خالل المرحلة  -

 عناوين الكتب من أدلة دور النشر التي يقدمها الممولون .

يتم وضع قائمة مقترحة خاصة بكل تخصص ألكبر عدد مكن من العناوين المراد  -

 . شراءها

توزع هذه القوائم على رؤساء األقسام ،وهم بدورهم يوزعونها على رؤساء المسار  -

 أمام الكتاب المختار . الذين يعمدون على إختيار عناوين الكتب بوضع عالمة

تقوم المكتبة بتحديد عدد النسخ الخاصة بكل عنوان ، وكذلك عدد النسخ التي سيتم  -

 إضافتها للعناوين متوفرة في المخزن التي عليها طلب كبير من قبل المستفيدين .

 يتم تحديد السعر اإلجمالي لهذه الكتب ومقارنتها مع ميزانية المكتبة . -
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ن سعر هذه الكتب أكبر من الميزانية ، يتم حذف الكتب التي لها أهمية ففي حالة كا -

 قليلة. 

في األخير يتم وضع قائمة نهائية يتم المصادقة عليها من طرف اللجنة البيداغوجية  -

 (،ومسؤول المكتبة ،ونائب العميد المكلف بالبيداغوجية.5متمثلة في رؤساء األقسام الخمسة )

 تب:شراء الك :03مرحلة  *

 يتم شراء الكتب باإلعتماد على الممول الذي يقع عليه اإلختيار .  -

 :المراقبة  :04مرحلة * 

من طلب  بين ما بعد إستالم الكتب من الممول، يتم مباشرة التحقق من تطابق ما -

ن جهة وسالمة عناوين وهذا من اجل سالمة الكتب م ،الكتب وما تحصلت عليه المكتبة

 عتماد على الفاتورة النهائية.من السعر النهائي لهذه الكتب، وذلك باال التأكد كالنسخ، وكذل

عطاء رقم  - تعمل المكتبة على تسجيل البيانات الخاصة بكل كتاب وكذلك سعره وا 

 الجرد التسلسلي لكل نسخة في سجل الجرد إذ يحتوي هذا السجل على المعلومات التالية:

 ن تكون كل صفحاته مرقمة ومختومة بختم المكتبة .مقدمة +ختم نائب العميد، ويجب أ

بعد تسجيل المعلومات الخاصة بكل كتاب في سجل الجرد ،يتم تسجيلها كذلك في  -

 .INVENTفي وحدة    SYNGEBبرنامج إكسل وبعد ذلك في  

 القيام بختم الكتب الجديدة بختم ملكية المكتبة . -
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 كما تعمل المكتبة على تصنيف الكتب وفق تصنيف ديوي العشري . -

لرصيدها   SYNGEBتعمل المكتبة على إنشاء قواعد المعطيات في وحدة  -

 الوثائقي.

إعداد الفهارس اآللية للكتب المنوغرافية سواء كانت بالغة العربية أو الفرنسية بإتباع  -

والمذكرات فيوضع لها فهرس ورقي مطبوع الفهرسة الوصفية ،أما فيما يخص األطروحات 

 وللمذكرات كذلك فهرس آلي مصمم ببرنامج اكسل .

 تعمل المكتبة على ترتيب رصيدها على الرفوف . -

 يمها لمستفيديها هي خدمة اإلعارة سواء كانت:يأهم مهمة تقوم المكتبة بتق

ت والمجالت في حيث يتم اإلطالع على الوثائق الثمينة والدوريا :اإلعارة الداخلية

 ، وعليه تقدم خدمات مباشرة وغير مباشر.داخل قاعة المراجع

 وتتمثل في إستعارة الكتب للطلبة والباحثين واألساتذة بإستثناء :خدمة اإلعارة الخارجية

 المراجع والموسوعات التي اليمكن إعارتها ،فالمكتبة تخصص أوقات وأيام خاصة بعملية 

 .اإلعارة وذلك حسب التخصصات

 

 



 الدراسة الميدانية                                 الثالث الفصل

 

-85- 
 

 أهمية مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية:

 تشجيع البحث العلمي ودعمه بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس . -

عداد كوادر بشرية متخصصة  -  تعليم وا 

 تشجيع النشر العلمي . -

 أهداف المكتبة:

 كون ان مكتبة الكلية تعتبر المورد الرئيسي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،

وتسعى إلى توفير البحوث  ،يقة مباشرة وفعالةتقوم بتدعيم المقررات والكتب الدراسية بطر فهي 

تتوافر في مكان آخر ،وتهتم بتلبية كل إحتياجات الطالب وأعضاء  والرسائل العلمية التي ال

 هيئة التدريس وتهدف المكتبة إلى:

  رفع المستوى الثقافي والعلمي في أوساط الطلبة الجامعيين عن طريق تشجيع عادة

 القراءة .

  تقديم الخدمة المجانية لكافة طلبة كلية العلوم اإلجتماعية ومختلف الكليات األخرى 

 ت التي ترتبط اتوفير مجموعة حديثة ومتوازنة وشاملة وقوية من مصادر المعلوم

 األكاديمية والبحوث الجارية في الجامعة .إرتباطا وثيقا بالبرامج 

 . توفير جو مريح وجذاب داخل المكتبة للمطالعة والقراءة في أحسن األجواء 

 دام أوقات الفراغ بالشكل الصحيح إستخ 
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 تحليل البيانات ونتائج الدراسة  الثاني:المبحث 

 : تحليل وتفسير البيانات المطلب األول

 صية.المحور األول: البيانات الشخ 

 خاص بالجنس  :01الجدول رقم 

 اتاإلجاب التكرار النسبة المئوية

 ذكر 29 % 36.25
 أنثى 51 63.75%
 المجموع 80 100%

 المصدر: من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة 

  حسب الجنس االستمارة( يوضح نتائج 01الشكل رقم )

 

 ة بن يطو وهيبةالمصدر: من إعداد الطالب

75 

%63,75 

%36,25 

0 0 

 إناث 

 ذكور 
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الحضور الفعلي لإلجابة على  الجدول األول الخاص بالجنس يتبين أنمن خالل 

نسبة اإلناث بشكل أكبر مقارنة مع الذكور من مجموع الطلبة المستخدمين ل اإلستبانة كان

% 36.25حين بلغت نسبة الذكور  % في63.75 حيث بلغت  للتكنولوجيا الحديثة بالمكتبة

 .طبيعة مجتمع البحث الذي يغلب عليه جنس اإلناث وهذا يعود إلى

 : خاص بالسن  02الجدول رقم 

 

 

 

 ة بن يطو وهيبةطالبالمصدر: من إعداد ال

 يبين الفئات العمرية للمبحوثين  02الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 اإلجابة التكرار النسبة المئوية 
60% 48 18-25 

38.75% 31 26- 30 
 31أكثر من  1 1.25%
 المجموع 80 100%

%8,2 

%3,2 

%1,4 

0 

18-25

26-30

 31أكثر من 
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الفئات العمرية للطلبة المستخدمين للتكنولوجيا بالمكتبة حيث  02يوضح الجدول رقم 
% وهي تعتبر 60سنة والتي جاءت بنسبة  25 -18بين  كانت النسبة المئوية مقتصرة ما

فجاءت بنسبة  30-26بين  ام أما الفئة العمرية الفئة الشبانية لطلبة علم المكتبات،
% وهي 1.25بنسبة  31في حين اتت النسبة المئوية للفئة العمرية أكثر من  % 38.75

لتزامنهم  25-18وترجع أعلى نسبة لمستخدمي التكنولوجيا للفئة العمرية   ،نسبة ضعيفة جدا
 .سنة 31الفئة العمرية األكثر من  ت على غرارينترنمع األ

 خاص بالمستوى  :03الجدول 

 اإلجابة  التكرار النسبة المئوية
 ثانية ليسانس  10 12.5%
 ثالثة ليسانس  15 18.75%
 أولى ماستر  20 25%

 ثانية ماستر  35 43.75%
 المجموع 80 100%

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبةالمصدر:  

  حسب المستوى  االستمارةتوضيح نتائج : 03الشكل رقم 

 

 ن يطو وهيبةمن إعداد الطالبة ب المصدر:

%12,5 

%18,75 

%25 

%43,75 

 ثانية ليسانس

 ثالثة ليسانس

 أولى ماستر 

 ثانية ماستر 
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مستويات الطلبة المبحوثين )طلبة علم المكتبات( حيث جاءت  03وضح الجدول رقم ي

من المبحوثين  %43.75نسبة المستويات متقاربة لبعضها البعض حيث نالحظ أن نسبة 

فيمثلها طلبة السنة أولى ماستر وتليها نسبة  %25يمثلها طلبة السنة ثانية ماستر ،أما نسبة 

التي يمثلها طلبة  12.5%التي يمثلها طلبة ثالثة ليسانس ثم تأتي آخر نسبة  18.75%

 .ثانية ليسانس

ونستنتج من قراءة الجدول أن النسبة الكبيرة المترددة إلى المكتبة كانت طلبة سنة ثانية 

 .ماستر

 د عليها الطلبة في البحث عن المعلومات .: الوسائل التي يعتمالثانيالمحور 

 توفر مكتبتكم على الوسائل التكنولوجية ؟: 04الجدول رقم 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة المصدر:

 اإلجابة التكرار النسبة المئوية

 نعم 51 63.75%

 ال 29 36.25%

 المجموعات 80 100%
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يوضح النتائج حسب هل تتوفر مكتبتكم على الوسائل التكنولوجية  :04الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة المصدر:

مدى توفر المكتبة على وسائل تكنولوجية فكانت نسبة   04يوضح الجدول رقم 

وهذا راجع إلى أن المكتبة  مجال للدراسة وتوفر أي نصف العينة تقريبا  %51اإلجابة بتوفر 

بالنظر إلى اإلحتياجات المتزايدة  إال أنها تبقى غير كافية  بحث إلكترونية وسائل

والتي تمثل عدم توفر المكتبة على  %29أما النصف اآلخر من العينة أي والمتخصصة 

والوسائل توفر آخر التقنيات التكنولوجية  الوسائل التكنولوجية يمكن توضيحه بنقص وعدم

 .المادية

 

 

 

%63,75 

%36,25 
 نعم 

 ال
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 جهةة المتوفرة بالمكتبة األ :5الجدول رقم 

 اإلجابات التكرار النسبة المئوية
 حواسيب 55 68.75%
3.75% 3 Scanner 
 طابعات 9 11.25%
 جهاز عرض 13 16.25%
 المجموع                                             80 100%

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة المصدر:

 يوضح النتائج حسب األجهةة المتوفرة بالمكتبة : 05الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة المصدر:

األجهزة المتوفرة في المكتبة حيث سجلنا أعلى نسبة للحواسيب  04يمثل الجدول رقم 

أكثرا توفرا بالمكتبة بالمقارنة مع بقية الوسائل األخرى التي تعرف  % بإعتبارها68.75ب 

بالنسبة لتوفر جهاز %16.25حيث  سجلنا  نقصا كبيرا إذ لم نقل على بعضها أنها نادرة 

لتوفر الطابعات وأكد جميع الطلبة على عدم وجود ماسح ضوئي في % 11.25العرض و

%68,75 %3,75 

%11,25 

%16,25 

 الحواسيب 

scanner

 طابعات

 جهاز عرض
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خالل هذه النسب أن المكتبة تستخدم الحواسيب  ويتبن من .ناه بالفعلظحال المكتبة وهذا ما

في أنشطتها خاصة في األعمال الفنية أما الوسائل األخرى فتستعملها غالبا في التعريف 

بمحتوياتها ويرجع عدم توفرها إلى عدم توفر الظروف المالئمة إلتحاتها للجمهور وحسب 

لين و هتمام المسؤ اإلى التكاليف المالية ونقص الميزانية المخصصة لها أو لعدم  عتقادنا تعودا

 بها.

 مدى إستعمال األجهةة بكثرة من طرف الطلبة .: 06الجدول رقم 

 

 

 
 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة  المصدر:

 .الطلبةتستعمل بكثرة من طرف  التي :توضيح النتائج حسب األجهةة 06الشكل رقم 

  

    المصدر : من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة 

%68,75 

%31,25 

 نعم 

 ال 

 اإلجابة التكرار النسبة المئوية
 نعم 55 68.75%
 ال 25 31.25%
 المجموع  80 100%
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من خالل الجدول الموضح أعاله والخاص بإستعمال األجهزة من طرف الطلبة فقد 

جابيات كبيرة ومفيدة أما يإتضح بأن أغلبيتهم يفضلون إستعمال هذه األجهزة لما لها من إ

يستعملونها وهذا راجع لعدم معرفتهم بها  فإنهم ال 31.25القلة المتبقية والمتمثلة في 

 ستخدامها.اجعلهم يتخوفون من  على الوسائل التقليدية مما اعتادو اوأنهم  وتعودهم عليها

 .ل التكنولوجية الحديثة بالمكتبة ستخدام الوسائافي  الطلبة  رأي: 7الجدول رقم 

 اإلجابات التكرار النسبة المئوية
 مفيدة 75 93.75%
 غير مفيدة 5 6.25%
 المجموع  80 100%

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة المصدر:

: توضيح نتائج  رأي الطلبة في إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 07الشكل 

  بالمكتبة

 

 إعداد الطالبة بن يطو وهيبةمن  المصدر:

%93,75 

6,25% 

 مفيدة 

 غير مفيدة 
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، الجدول أعاله يوضح رأي الطلبة في إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بالمكتبة 

% وهذا يدل على اإلهتمام البالغ 93.75حيث أقرت األغلبية بأنها مفيدة وقدرت نسبتها ب 

ا كونهم ضوأي لبوالمتزايد بالوسائل التكنولوجية الحديثة ومدى تأثيرها اإليجابي على الطا

 يفضلون المعلومات السريعة والتعامل مع المصدر اإللكتروني أكثر من المصدر الورقي

وهذا مايجب توفره في  بكونها توفر لهم اإلطالع على مكتبات أخرى ومصادر متنوعة

 ، المكتبة في الوقت الراهن خاصة في مجال العلوم التي تتطلب أبحاثها الحداثة والتجديد

% وهذا 6.25فيما قدرت نسبة الطلبة الذين يرون أن إستخدام هذه الوسائل غير مفيدة ب 

 ويجدون ضالتهم بما توفره المكتبة. تكفيهم إلعداد بحوثهم والستعمالهم لها ا راجع إلى عدم

 : إذا كانت مفيدة لماذا ؟ 08الجدول رقم 

 اإلجابة التكرار النسبة المئوية
 الوقت توفير 54 58.06%
 إثراء البحوث 39 41.93%
 المجموع  93 100%

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة المصدر:
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  .ستعمال الوسائل التكنولوجية بالمكتبةاتوضيح نتائج الفائدة من  :08الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبةالمصدر:  

الوسائل التكنولوجية الحديثة بالمكتبة حيث  الجدول اعاله يوضح الفائدة من إستخدام

وجاءت جاءت األجوبة متقاربة مع وجود تفوق طفيف في اإلجابة المتعلقة بتوفير الوقت 

% وهذا يدل على أن هذه الوسائل لها تأثير إيجابي كبير على الطالب كما 58.06بنسبة 

 ذكرنا سابقا.

 .أكثر  ةستخدمالمالوسائل  : 09الجدول رقم 

 اإلجابات التكرار يةئو بة المالنس
 الوسائل التكنولوجية 29 36.25%
 الوسائل التقليدية 10 12.5%
 كالهما معا 41 51.25%
 المجموع  80 100%

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة المصدر :  

%58,06 

%41,93 

0 0 

 توفير الوقت 

 إثراء البحوث



 الدراسة الميدانية                                 الثالث الفصل

 

-96- 
 

 : توضيح نتائج أي الوسائل المستخدمة أكثر من طرف الطالب 09الشكل رقم 

 

 الطالبة بن يطو وهيبةمن إعداد المصدر: 

يبين هذا الجدول أي الوسائل تستخدم أكثر من طرف الطلبة وقد سجل اقل نسبة 

وذلك لعدم  % 12.5بالنسبة للطلبة الذين يستخدمون الوسائل التقليدية فقط وقدرت ب 

دمين للوسائل في حين قدرت نسبة المستخجاهزيتها وعدم توفر األرضية المناسبة ، 

% وهذا يدل اإلهتمام الزائد بالتكنولوجيا 51.25% وكليهما بنسبة 36.25التكنولوجية ب 

 والوعي بأهميتها والفائدة من إستعمالها وعدم إهمالهم للوسائل التقليدية .

 طريقة اإلعارة بالمكتبة .هل :10الجدول 

 اإلجابات التكرار النسبة المؤية
 آلية 7 8.75%
 تقليدية 40 50%

 معاكالهما  33 41.25%
 المجموع 80 100%

%36,25 

%12,5 

%51,25 

0 

 الوسائل التكنولوجية 

 الوسائل التقليدية

 كالهما معا 
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 :  يبين طريقة اإلعارة بالمكتبة  10الشكل رقم 

 

اإلعارة بالمكتبة حيث جاءت الطريقة التقليدية في المقدمة بنسبة  10يمثل الجدول رقم 

ثم الطريقة اآللية ثم الطريقة اآللية والتقليدية  وذلك لكونها أهم خدمة تقدمها المكتبة 50%

في ذلك برجع  % والسبب8.75وأخيرًا الطريقة الحديثة أو اآللية بنسبة % 41.25معا بنسبة 

 .واإلمكانيات الالزمةإلى نقص التجهيزات 

 ستخدام الطلبة األنترنيت وبرمجية السنجاب داخل المكتبة.االمحور الثالث : 

 .المكتبة بم األنترنت استخدمدى إ: 11دول رقم الج

 اإلجابات التكرار النسبة المئوية
 نعم 51 63.75%
 ال 29 36.25%
 المجموع 80 100%

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة

 مكتبة من طرف الطلبة يمثل إستخدام األنترنت بال :11الشكل رقم 

%8,75 

%50 

%41,25 

0 

 آلية

 تقليدية

 كالهما معا
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 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة

داخل المكتبة فجاءت أجوبة عينة البحث كما  حول إستخدام األنترنيت11الجدول رقم 

والتي تؤكد أن المكتبة هي مجال  %بالنسبة للطلبة الذين يستخدمون األنترنت63.75يلي :

ين يستخدمونها وذلك لقلة الحواسيب وكثرة المقبل بالنسبة للطلبة الذين ال% 36.25و للدراسة

 تقدمه المكتبة من خدمات. علم بما على اوبالتالي فهم ليسو  على إستخدام األنترنيت دائما

 : إذا كانت اإلجابة بنعم فهل ذلك ؟12الجدول 
 

 

 

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبةمصدر: 

 بالمكتبة من طرف الطلبة . : يمثل مدى إستخدام األنترنيت12الشكل 

%63,75 

%36,25 

0 0 

 نعم

 ال

 اإلجابات التكرار يةئو النسبة الم
 دائما 4 7.84%
 أحيانا 35 68.62%
 نادرا 12 23.52%
 المجموع 51 100%
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يوضح الجدول أعاله مدى إستخدام األنترنيت من طرف الطلبة داخل المكتبة حيث 

ويمكن أن يكون هذا راجع  %للطلبة الذين يستخدمون األنترنيت دائما7.84يلي :  سجلنا ما

ونالحظ أن  % نادرا ،23.52، و% أحيانا68.62و ،تتمتع بالمصداقية ألنترنت الأن ا إلى

 .ت وقلة الحواسيب كما ذكرنا سابقااألقلية يستعملونها دائما وهذا راجع إلى قلة الوق

 .ات المتوفرة على شبكة األنترنيت المعلومخدمة مدى  :13الجدول رقم 

  

 

 

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة: رالمصد 

 

 

%7,84 

%68,62 

%23,52 

0 

 دائما

 أحيانا

 نادرا 

 اإلجابات التكرار يةئو النسبة الم
 إلى حد كبير 34 42.5%
 إلى حد ما 46 57.5%
 تخدمك ال 00 00%

 المجموع 80 100%
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 : يمثل مدى خدمة المعلومات المتوفرة على الشبكة للطلبة13الشكل رقم 

 

يتضح من خالل هذا الجدول مدى خدمة المعلومات المتوفرة على شبكة األنترنيت 
ويرون أنها ناجحة  ويعود ذلك لما تقدمه من  % تخدمهم إلى حد كبير42.5للطالب فنسبة 

لما تقدمه من تسهيالت ومعلومات وفيرة أما نسبة  ،فوائد  من حيث السرعة وقلة الجهد
 %تخدمه إلى حد ما ، أما البقية فهي التخدمهم ألنها تتسم بالتشويش رغم مصداقيتها57.5

ن لم يجب أي أحد حول إذا أو حركية إضافية ، في حي وراجع إلى كونها لم تعطي أي جديد
 .تخدمه األنترنيت  كانت ال ما

 .إلستخدام األنترنت  أغراض: 14الجدول رقم 

 وهيبةمن إعداد الطالبة بن يطو المصدر : 

%42,5 

%57,5 

0 0 

 إلى حد كبير

 إلى حد ما

 التخدمك

 اإلجابات التكرار ية ئو النسبة الم
 تحضير البحث األكاديمي 50 62.5%
 أغراض ثقافية 26 32.5%
 أغراض ترفيهية 04 05%

 المجموع 80 100%
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 : يمثل أغراض إستخدام األنترنيت.14الشكل رقم 

 
ين يمثل الجدول أعاله أغراض إستخدام األنترنيت فكانت إجابات الطلبة متفاوتة ب

الحضنا نسبة قليلة % ألغراض ثقافية ،و 23.5، و% لتحضير البحث األكاديمي62.5

،نستنتج أن األغلبية تستخدم األنترنت  %5تستخدم األنترنيت ألغراض ترفيهية بنسبة 

 ع العلم أن العديد منموهذا راجع لقلة المراجع ........ألغراض تحضير البحوث العلمية 

 . رالطلبة لديهم أكثر من إختيا

 .برمجية سنجاب في عملية البحث  ةساعدممدى : 15 الجدول رقم

 اإلجابات  التكرار النسبة المئوية 

 نعم 56 70%

 ال 24 30%

 المجموع 80 100%

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبةالمصدر: 

%62,5 

0 

%32,5 

%5 

 تحضيرالبحث األكاديمي

 أغراض ثقافية

 أغراض ترفيهية
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 .الطلبة  مساعدة برمجية السنجاب من طرف : يمثل مدى15مالشكل رق

 

يتضح من خالل الجدول والخاص بما إذا كانت برمجية السنجاب تساعد الطلبة في 

وهذا راجع إلى أنها البرمجية  % يستخدمون هذه البرمجية ،70عملية البحث ،حيث أن نسبة 

يستخدمون هذه البرمجية وهذا راجع  % ال30، أما نسبة وحيدة المتوفرة للبحث في المكتبةال

 لى عدم معرفتهم بها.إ

 .لبيانات لبرمجية السنجاب قواعد ا مدى حداثة :16 الجدول رقم

 اإلجابات التكرار النسبة المئوية
 نعم 48 60%
 ال 32 40%

 المجموع 80 100
 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبةالمصدر :  

 

 

%70% 

%30% 

0 0 

 نعم

 ال
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 :يمثل رأي الطلبة حول حداثة قواعد البيانات لبرمجية السنجاب.16الشكل رقم 

 

حيث يتضح من  حول حداثة قواعد البيانات لبرمجية السنجاب حديثة ، 24الجدول رقم 

 % وهذا ما60خالله أن نسبة كبيرة من الطلبة يؤكدون على حداثة هذه القواعد وقدرت ب 

لبيانات لهذه امعرفتهم لحقيقة قواعد  ربما لعدمناه بالفعل في حين ينفي البقية ذلك ظالح

 %.40البرمجية  وكانت نسبتهم 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

0 0 

 نعم

 ال
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طوير التحصيل بالمكتبة ودورها في تتطبيق التكنولوجيا الحديثة  :المحور الرابع

 .المعرفي لدى الطالب

 .م التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة إستخدادوافع  :17الجدول

 اإلجابات التكرار يةئو النسبة الم
 بغرض إنجاز البحث العلمي 79 49%
 لإلطالع على الكتب بصيغتها اإللكترونية 19 12%
 تنمية رصيدك المعرفي 14 09%
 التعرف على التكنولوجيا الحديثة 03 02%
 لقلة الكتب والمراجع التقليدية 25 15%
 لربح الوقت بالبحث في المصادر الورقية 21 13%

 المجموع 161 100%
 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة

 :يمثل دوافع التعرض للتكنولوجيا الحديثة بالمكتبة  17الشكل رقم

 

 

%49 

%12 

%9 

%2 

%15 

%13 

 بغرض إنجاز البحث العلمي 

لإلطالع على الكتب بصيغتها 
 اإللكترونية

 تنمية رصيدك المعرفي 

 التعرف على التكنولوجيا الحديثة 

 لقلة الكتب والمراجع التقليدية 

لربح الوقت بالبحث في المصادر 
 الورقية 
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إستخدام الطلبة للتكنولوجيا الحديثة بالمكتبة  حيث دوافع  16يوضح لنا الجدول رقم

%  من عينة 15% تليها 49قدرت نسبة مستخدميها لغرض إنجاز البحث العلمي ب 

% 13، وتليها نسبة يثة لقلة الكتب والمراجع الورقيةالدراسة الذين يلجئون للتكنولوجيا الحد

 اادر الورقية ، في حين أجابو الذين أقرو أنهم يستخدمونها لربح الوقت بالبحث في المص

% من المبحوثين أنهم يستخدمونها بدافع اإلطالع على الكتب بصيغتها اإللكترونية ، 12

% بينما أجاب نسبة قليلة 9ب كما قدرت نسبة الذين يستخدمونها لتنمية رصيدهم المعرفي 

 ديثة.% من عينة المبحوثين أنهم يستخدمونها للتعرف على التكنولوجيا الح2قدرت ب

وتفسر أعلى نسبة لمستخدمي التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة بدافع إنجاز البحث العلمي  

قتناء الموارد المعلوماتية وهي وضيفة تتيح للمستفيد  يرجع ذلك التكنولوجيا الحديثة اإلنتقاء وا 

 ،واع المصادر الموجودة في المكتبةالبحث في الفهارس ويمكن الحصول على مختلف أن

 يفة  تتمثل في إقتناء الوثائق حسب حاجات المستفيدين .ظهذه الو  آخر بمعنى

 تبتنا. آللية المقدمة في مكعلى مستوى الخدمات امدى رضى الطلبة : 18الجدول 

 اإلجابات  التكرار النسبة المئوية 

 نعم 45 56.25%

 ال 35 43.75%

 المجموع 80 100%

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبةالمصدر: 



 الدراسة الميدانية                                 الثالث الفصل

 

-106- 
 

 يمثل مدى رضا المستفيدين على الخدمات اآللية المقدمة :18الشكل رقم 

 

حول رضاهم على مستوى الخدمات اآللية المقدمة في  من خالل إستقراء أجواء الطلبة

% التي تدل على أن الطلبة يميلون أكثر للنظام 56.25مكتبتهم كانت اإلجابات بنعم بنسبة 

إجابات  المعلومات بطرق سهلة وسريعة  أماوذلك بمساعدتهم على الوصول إلى اآللي 

على األنظمة اآللية  % وهذا يدل على أن المكتبة ال تتوفر43.75الطلبة بال كانت بنسبة 

تتوفر على  ، وأيضا يعود على  أن المكتبة الستعمالها فيما يرضي بعض الطلبةالكافية إل

يدل  وهذا مارورية لذلك كونها حديثة النشأة ضوالفضاءات المخصصة والاإلمكانيات الالزمة 

 يمكن اإلستغناء عنه في المكتبة الجامعية. رورة حتمية الضاآللي أصبح  على أن النظام

 

 

%56,25 

 نعم %43,75

 ال
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 رصيدالمعارف جديدة في التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة مدى إظافت : 19الجدول

 ؟ المعرفي

 اإلجابات التكرار النسبة المئوية
 نعم 66 82.5%

 ال 14 17.5%

 المجموع 80 100%
 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة

                    : يمثل  مدى إضافة التكنولوجيا الحديثة معارف جديدة للطلبة. 19الشكل رقم  

 

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبةالمصدر: 

من الطلبة المبحوثين أقرو أن  %82.5أن  18نالحظ من نتائج الجدول رقم 

من عينة الطلبة عكس %17.5التكنولوجيا الحديثة أضافت لهم معارف جديدة بينما أجاب 

وذلك راجع إلى نسبية هذه التكنولوجيا فتطبيقها قد يلبي إحتياجاتهم وقد اليلبيها حسب ذلك 

%82,5 

%17,5 

0 0 

 نعم

 ال
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لبيانات غير كافية فالفهارس اآللية وقواعد ا الطريقة التي تطبق بها والمجال الذي تغطيه

فمن خالل تنوع الكتب المتوفرة فيها وكذا اإلطالع على كل ماهو جديد إذن  ، لوحدها

والمطالعة تكسبهم معارف جديدة وزيادة في مهارة التفكير من خالل التحدث والتفاعل مما 

 يزيد تحصيلهم المعرفي.

وضوع البحث التي تخدم ممدى الحصول على الكتب بسهولة  :20الجدول رقم

 .العلمي 

 اإلجابات التكرار النسبة المئوية
 نعم 52 65%
 ال 28 35%

 المجموع 80 100%
   المصدر: من إعداد الطالبة بن يطو وهيبة 

 بحث العلمي                     :مدى سهولة الحصول على الكتب التي تخدم موضوع ال20 الشكل رقم

 
 

%65 

%%35 

 نعم

 ال
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 .ن تأدية المكتبة لدورها المعرفي تحول دو: المعوقات التي 21ل رقمالجدو

 اإلجابات التكرار ية ئو لنسبة الما
 قلة المراجع 50 45.45%
 نقص الموارد البشرية 8 7.27%
 نقص الموارد المادية 20 18.18%
 نقص الوعي بأهمية دور المكتبة في تنمية التحصيل المعرفي 17 15.45%
 التشريعات الحالية الخاصة بالمكتبة الجامعية عدم مالئمة 5 5.45%
 عدم مالئمة مناهج وبرامج التكوين في علم المكتبات 10 9.09%
 المجموع 110 100%

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبةالمصدر: 

ة المكتبة لدورها المعرفي : يمثل المعوقات التي تحول دون تأدي21الشكل رقم

 للطلبة؟

 

 الطالبة بن يطو وهيبةمن إعداد المصدر: 

%45,45 

%7,27 

%18,18 

%15,45 

%5,45 

%9,09 
 قلة المراجع 

 نقص الموارد البشرية 

 نقص الموارد المادية 

نقص الوعي بأهمية دور المكتبة 
 في تنمية التحصيل المعرفي

عدم مالئمة التشريعات الحالية 
 الخاصة بالمكتبة الجامعية
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من خالل الجدول أعاله نالحظ أن النسب المئوية التي تحدد طبيعة العراقيل التي 

تحول دون تأدية المكتبة لدورها المعرفي متفاوتة نوعا ما فأعلى نسبة سجلت تمثلت في قلة 

دم إما عدم توفر المكتبة على المصادر الورقية أو ع هذا راجع إلى و   %45.45 المراجع ب

 قدرة الطالب الوصول إليها أو عدم توافقها مع برامج التعليم األكاديمي المخصص لهم ثم

 %نقص الموارد المادية بالمكتبة والتي يقصد بها التجهيزات كالحواسيب ثم 18.18تليها نسبة 

% نقص الوعي بأهمية المكتبة في تنمية التحصيل المعرفي لدى الطلبة 15.45تليها نسبة 

  المعوقات األخرى بنسبة ضئيلة جدا . تليها ثم

: يوضح كيف تنمي التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة الجامعية في تحصيلك 22الجدول 

 المعرفي  

 األجوبة التكرارات النسبة المئوية 

 المساعدة في إنجاز المذكرات والبحوث العلمية  40 50%

 توفرها على المراجع والكتب المتنوعة  25 31.25%

ثراء البحوث  12 15%  المطالعة وا 

 الحديثةمعرفة إكتساب التقنيات  3 3.75%

 المجموع 80 100%

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبةالمصدر: 



 الدراسة الميدانية                                 الثالث الفصل

 

-111- 
 

بالمكتبات في التحصيل : يوضح كيف تنمي التكنولوجية الحديثة 22الشكل رقم 

  المعرفي

 

 من إعداد الطالبة بن يطو وهيبةالمصدر: 

اإلحصائية الموجودة أعاله يتضح أن أغلبية الطلبة التي قدرت  من خالل البينات

% ساعدتهم التكنولوجيا على إنجاز المذكرات والبحوث العلمية ،وتليها نسبة 50نسبهم ب 

% 15المراجع والكتب المتنوعة فيها ،ثم تأتي نسبة بوفرة  ا% من الطلبة الذين أجابو 31.25

ثراء البحوث وآخر عدد كان ، %3.75لمعرفة إكتساب التقنيات الحديثة بنسبة  المطالعة وا 

فالتكنولوجيا الحديثة تعتبر عنصرمهما وحيويا في منظومة التحصيل المعرفي وزيادة الخبرات 

الثقافية لدى الطالب ، وذلك من خالل وجود الرغبة الكبيرة في الحصول على المعلومات 

طة الفكرية ، مما يؤثر إيجابيا على األنش بهدف القراءة والبحث واإلستشارة وغير ذلك من

 التحصيل المعرفي للطالب الجامعي .

%50 

%31,25 

%15 

%3,75 

المساعدة في إنجاز المذكرات 
 والبحوث العلمية

توفرها على المراجع والكتب 
 المتنوعة 

 المطالعة وإثراء البحوث 

 معرفة إكتساب التقنيات الحديثة
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دة للمكتبيين تزيد من مساهمة المكتبة في التحصيل المعرفي كما أن األدوار الجدي

وتطوير البحث العلمي بصفة خاصة فإلمامه بكل حاجيات المستفيدين ودراسته لها يساعد 

ى تطبيق التكنولوجيا من حيث حيازة المعلومات في تطوير المعرفة البشرية حيث يعمل عل

 سترجاعها وعرضها وتوزيعها او  وتخزينها ومعالجتها

بقولها أن "حيوية مكتبات الجامعات   Pritchardوقد عبرت عن هذا سارة بريتشارد

ومراكز البحوث سوف تعتمد في المستقبل على ما إن كان في مقدورها تأكيد قيمتها للجهود 

لبحثية الشاملة بطريقة ديناميكية وبصفة مستمرة، هذه القيمة يجب أن توثق في التعليمية وا

مستوى يتجاوز أشكال معلومات ومواقع المجموعات ومواقع المستخدمين بحيث يرتبط ذلك 

وى الجامعة مع فعالية برامج التخصصات تاإلستثمار في موارد المعلومات بوضوح على مس

 .(1)التعليمية والبحثية المقدمة "

 

 

 

 

                                                           
 .248.ص.السابق المرجع  الهادي ،محمد محمد. – 1
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 التحقق من الفرضيات  :الثانيالمطلب 

 ميدانية يمكن عرض نتائج الفرضياتمن خالل النتائج المتحصل عليها في الدراسة ال

 :من خالل معرفة مدى تحقق كل منها

 :الفرضية األولى* 

 يعتمد الطلبة على الوسائل التكنولوجية والتقليدية معا في البحث عن المعلومات.

 :مؤشراتها ونسبها فيما يليثل أهم تتم

الوسائل األكثر إستخداما لدى الطلبة حيث تحدد بنسبة  09تظهر نتائج الجدول رقم 

% للوسائل التكنولوجية  ،وهذا معناه أن الطالب اليمكنه 36.25% لكالهما ونسبة 51.25

عن الوسائل اآللية حتى في وجود التقليدي وهذا مرتبط بما تقدمه التكنولوجيا في اإلستغناء 

المكتبة ،حيث يساعد البحث اآللي في تحسين خدمات المكتبة من خالل سرعة البحث 

والحصول على مختلف المصادر واإلستفادة منها وذلك باإلعتماد على برمجية سنجاب 

% بالنسبة للطلبة الذين ساعدتهم 70نسبة  والذي حدد 14حسب ماوضحه الجدول رقم 

برمجية السنجاب في عملية البحث ويتضح من خالل ذلك ان أغلبية الطلبة يعتمدون على 

 البحث اآللي بشكل أكبر.

النسب  ىن الفرضية األولى محققة بالنظر إلمن خالل المؤشرات السابقة ونسبها نجد ا

ال الكبير للطلبة على إستخدام الوسائل المئوية في الجدول أعاله لشهادة على اإلقب
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 ستخدام الوسائل التكنولوجية بصفة خاصة ارورة ضوالتأكيد على  معا التكنولوجية والتقليدية

 روريات المكتبة .ضحتمية من رورة ضمعلومات وأنها لهميتها في البحث عن األ

 :الفرضية الثانية* 

تحصيل معرفي جيد  علمية  مما يؤدي إلى تحقق التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة إشباعات

 .للطالب الجامعي

 :ثل أهم مؤشراتها ونسبها فيما يليتتم

طرحنا مسبقا عدة تساؤالت مفادها تحقيق الفرضية الثانية التي إنحصرت أجوبتها على 

التي تقدمها التكنولوجيا للطالب  وقع المحور المحور الرابع من اإلستبانة ،إلبراز اإلشباعات

أضافت لمعرفة إذا كانت هذه التكنولوجيا 18يوضح في الجدول  بالمكتبة من خالل ما

% ، تصرح 82.5حيث حددت نسبة آراء  قدرت ب معارف جديدة في الرصيد المعرفي

 بإضافة معارف للطلبة من طرف هذه التكنولوجيا .

م التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة الذي حدد دوافع إستخدا 16كما يوضح الجدول رقم 

% بغرض إنجاز البحث العلمي وهذا يؤكد أن التكنولوجيا الحديثة أضافت لهم 49بنسبة 

من خالل إنجاز بحوثهم معارف جديدة في رصيدهم المعرفي والعلمي بصفة خاصة 

كتساب الوعي ومذكراتهم العلمية والبحث عن الكتب اإللكترونية التي ليس لها بديل ورقي و  ا 

 الثقافي من خالل مهارة إستخدام هذه التقنيات الجديدة
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 الثالثة:الفرضية * 

هناك معوقات تحول دون إستفادة الطالب الجامعي من التكنولوجيا الحديثة في تحصيله 

 المعرفي .

 تتمثل أهم مؤشراتها ونسبها فيما يلي:

تبين أن هناك عراقيل ومشاكل يتعرض لها  من خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بها

ذلك من الطالب الجامعي أمام إكتسابه المعارف في ظل التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة وتمثل 

ل المعوقات التي تحول دون تأدية المكتبة لدورها المعرفي ج 20خالل الجدول اعاله رقم  

ني بها عدم إكتفاء الطلبة % نقص في الموارد المادية والتي نع18.18حددت نسبة  ،حيث

افة إلى ض% قلة المراجع باإل45.45ا حددت نسبة ضوأي باألجهزة المتوفرة في المكتبة،

وأيضا حددت نسبة آراء قدرت نقص الوعي بأهمية دور المكتبة في تنمية التحصيل المعرفي 

% بعدم الرضى حول مستوى الخدمات اآللية المقدمة في المكتبة وذلك من 43.73ب 

حسب وجوهات نظر الطلبة والتي طرحت بآراء كعدم تلبية إحتياجات  17الل الجدول رقم خ

األجهزة مع قلة إستخدامها من طرف  الطلبة أي من ناحية الخدمات المقدمة كقلة وجود

 .وكذلك عدم إكتفاء الطلبة ببرمجية السنجابتقدم بشكل آلي  ا اإلعارة الضالطلبة وأي
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 العامة للدراسة  النتائج :المطلب الثالث 

إن الهدف األساسي من وراء دراستنا هو الوقوف أمام النقاط المستنتجة والتي تزيد من 

قيمة العمل البحثي في إطار تحصيل جوانب الدراسة فبعد جملة من اإلجراءات والتحاليل 

 :يمكن إبراز هذه النتائج فيما يليالسابقة ،

حيث أصبحت جزء تعود الطلبة على التكنولوجية بالمكتبة وصعوبة اإلستغناء عنها  (1

 هام في المكتبة لما توفره من خدمات وتسهيالت للطالب وتزويده بمصادر المعلومات.

كافي بالمقارنة مع المصادر الورقية للحصول على لتلقى شبكة األنترنت اإلهتمام ا (2

 المعلومات بالنسبة للطلبة .

إن إستخدام الوسائل التكنولوجية بالمكتبة يتطلب اإلعداد لها من تدريب على  (3

 ستفادة من المعلومات المخزنة عليها .ها والتكوين المستمر ،حتى يمكن اإلإستعمال

 آخر التقنيات التكنولوجية الحديثة .( المكتبة تفتقر إلى 4

إستخدام الوسائل ي ب( تعترض الطلبة صعوبات وعراقيل في تحصيلهم المعرف5

 أهمها النقص في التجهيزات .التكنولوجية، 

الطالب الجامعي يكرس جهده في البحث العلمي وتحقيقة لإلستفادة القصوى من  (6

 التكنولوجيا الجديدة على رأسها األنترنت .

 ( اليمكن اإلستغناء عن المكتبات الجامعية في ظل التطورات التكنولوجية .7
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 المكتبة نوعا ما  في تطوير التحصيل المعرفي.التكنولوجيا  ب ( تساهم8

 ( التعرف على إحتياجات المكتبة ونقائصها من خالل إحتياجات الطلبة.9

(عدم إعتماد الطلبة على المكتبة في إعداد بحوثهم بسبب العراقيل والصعوبات التي 10

 تواجههم أثناء عملية البحث عن المراجع .

 ألفكار سيئة عن المكتبة بسبب قلة المراجع وتدني خدماتها، ( تبني الطلبة 11

 باإلضافة إلى اإلجراءات الروتينية التي تواجههم .

في ترقية التحصيل المعرفي في ظل بشكل أكبر  الجامعية  عدم مساهمة المكتبة ( 12

قتصارها على خدمة  التكنولوجيا الحديثة بسبب تدني مستوى الخدمات المقدمة من طرفها  وا 

 اإلعارة . 

 ( ربط شبكة األنترنت بشبكات محلية .13

 ( عدم توفر فضاءات للحوار والنقاش بين الطلبة والمكتبيين .14

 ( تواجه المكتبة صعوبات مادية حالت دون تطبيق التكنولوجيا في خدماتها. 15

 

 



 الدراسة الميدانية                                 الثالث الفصل

 

-118- 
 

 اإلقتراحات والتوصيات . المطلب الرابع: 

 تزويد المكتبة بمختلف األجهزة الحديثة من الحواسيب والطابعات وأجهزة العرض ( 1

 وتوفير الماسحات الضوئية التي تفتقد إليها المكتبة .

رورة اإلستخدام المستمر للوسائل التكنولوجية وخاصة األنترنت من طرف الطلبة ض( 2

 تخصصاتهم العلمية الجامعيين إلكتساب مهارات البحث والحصول على معلومات تخدم 

 PMPمختلف مصالح المكتبة بشبكة محليةربط ( 3

   وضع برمجيات أخرى غير برمجية سنجاب لتسيير رصيد المكتبة كبرمجية  ( 4

عالمهم ض (5 رورة القيام ببرنامج تدريب المستفيدين على إستخدام وسائل البحث وا 

 بوجودها.

 أدوات البحث التقليدية والمحوسبة. ( محاولة جعل المستفيدين يجمعون بين إستعمال6 

( إجراء دراسات لقياس أثر إستخدام الوسائل التكنولوجية على تحصيل الطلبة 7

كتسابهم للمهارات .  وا 

إتاحة مصادر المعلومات التي تحويها المكتبة والنص الكامل لها على الشبكة  (8

ني واإلستفادة و شكل إلكتر المحلية كحل وسيط حتى يمكن اإلطالع عليها من قبل الطلبة في 

 منها أكثر .
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 خالصة الفصل: 

معة مستغانم، ريناها على طلبة علم المكتبات بجاإنطالقا من الدراسة الميدانية التي أج

والتي كانت تحت عنوان التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة وعالقتها بالتحصيل المعرفي لدى 

ختبار مدى صحة .حاولنا من خالل هذه الدراسة تالطالب الجامعي  حليل المحاور وا 

الفرضيات المطروحة في الدراسة وتفسيرها ،حيث خلصنا في النهاية إلى نتائج الفرضيات 

رورة إستخدام الوسائل ضوتحقيقها والتي تعتبر صحيحة وذلك من خالل تأكيد الطلبة على 

علمية إال أن التكنولوجية الحديثة التي حققت له عدة  إشباعات من خالل إنجاز بحوثهم ال

هذا اليخلو من وجود معوقات تحول دون إستفادته من التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة كقلة 

  األجهزة وغيرها من النواقص ، كما قمنا بتقديم بعض التوصيات واإلقتراحات .
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 :الخاتمة

منا التكنولوجيا الحديثة من أوسع أبوابها روري أن ندخل إلى عالضلقد بات من ال

بسبب النمو السريع والمتزايد للمعلومات ،الشيء الذي غير طبيعة المكتبة لذا فقد وجب على 

المستفيد أن يتأقلم مع األوضاع الجديدة وأن يكون جدير اإلستخدام بالمكتبة بالشكل الالئق، 

ت وخاصة المكتبات الجامعية لما توفره حيث تعتبر التكنولوجيا جزء هام أساسي في المكتبا

من إحتياجات للمستفيدين من خدمات وتسهيالت إلنجاز بحوثهم وتزيدهم بمصادر 

، وقد جاءت هاته الدراسة لمحاولة الكشف عن األدوار علومات التي تلبي هذه اإلحتياجاتالم

والجامعة ف المكتبة تحقيقا ألهداالتي تراهن عليها التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة الجامعية 

 بصفة عامة في ترقية التحصيل المعرفي المبني على أسس معرفية قوية.

وقد عملت الدراسة على فحص  مدى توجه المكتبة الجامعية الحديثة لإلسهام في زيادة 

وإثراء البحوث ونشر الوعي الثقافي بين الطابة، وهذا يتطلب اإلعتماد  إكتساب المعارف

لومات وأجهزة متطورة مستحدثة لإلسهام في العملية التعلمية والبحث ختصاصيو المعاعلى 

 بتقديم وإستحداث خدمات تزيدها التقنية الحديثة تطوراً.

جاء في موضوع دراستنا أن دور التكنولوجيا بالمكتبة  وعليه يمكن تقدير وتلخيص ما

ول لنظري حفي التحصيل المعرفي يتحدد بما عالجناه في فصلي الدراسة من الجانب ا

 التحصيل المعرفيب أثارها على المكتبات وعالقتها أساسياتها و ،التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة

لدى الطالب ،ليختتم الفصل الميداني للدراسة ،بشهادة مستفيدي الخدمة ، لتنال في األخير 

ا وتنمية أهمية في مجال التكنولوجي–مستغانم  -المكتبة الجامعية لكلية العلوم اإلجتماعية

مجتمع  روريات ض ضرورة من إلضافة إلى ذلك  أصبحت المكتبة امعرفي بالتحصيل ال

)الباحث( مواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات المعلومات، مما أصبح إلزاما على الطالب 

 للحصول على المعلومات ،وتعزيز مكانتها ودورها لدى المستفيدين.   
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ولقد ثبت من خالل عالقة الوسائل  التكنولوجياالحديثة بالتحصيل المعرفي النتائج 

 التالية:  

 ( تعود الطلبة على التكنولوجية بالمكتبة وصعوبة اإلستغناء عنها 1

تلقى شبكة األنترنت اإلهتمام الكافي بالمقارنة مع المصادر الورقية للحصول على  (2

 المعلومات بالنسبة للطلبة .

( تعترض الطلبة صعوبات وعراقيل في تحصيلهم المعرفي بإستخدام الوسائل 3     

 التكنولوجية، أهمها النقص في التجهيزات .

الطالب الجامعي يكرس جهده في البحث العلمي وتحقيقة لإلستفادة القصوى من  (4

 التكنولوجيا الجديدة على رأسها األنترنت .
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أصبحت التكنولوجيا العصر الذي نعيشه والذي يعرف باإلنفجار المعلوماتي في 

 الحديثة بالمكتبات الجامعية لها دور فعال في التحصيل المعرفي لدى الطالب الجامعي ،

من خالل تزويد فبوجود المكتبات الجامعية أصبح البحث العلمي يرتقي إلى أعلى الدرجات 

الطلبة بالمعلومات والمعرفة وتثقيفهم والتي تزيد في قدراتهم ومهاراتهم الفنية والعلمية 

 ،باإلضافة إلى مساندتهم على كافة المستويات لإلنتاج الفكري وغيرها .

ضوء على التكنولوجيا الحديثة بالمكتبات الجامعية جاءت هذه الدراسة لتسليط ال

وعالقتها بالتحصيل المعرفي ،من خالل إجراء دراسة ميدانية حول المكتبة الجامعية لكلية 

وذلك لمعرفة دور التكنولوجيا الحديثة بالمكتبة الجامعية في  –مستغانم –العلوم اإلجتماعية 

عرفة مدى إستفادة الطلبة من هذه ، وكذلك مترقية التحصيل المعرفي لدى الطالب

وقد تضمنت هذه الدراسة فصل منهجي  التكنولوجيا في في إعداد بحوثهم وتطويرها

 وفصليين نظريين وفصل خاص بالدراسة الميدانية .

وقد خلصت الدراسة بمجموعة من النتائج العامة تمثلت في أن هناك إهتمام متزايد 

وأن المكتبات  تلعب نحو التكنولوجيا بالمكتبة ،رغم الصعوبات التي تحول دون إستفادتهم 

دورا كبيرا في تطوير التحصيل المعرفي إذ أنه اليمكن اإلستغناء عنها في ظل التطورات 

 التكنولوجية 

 المفتاحية: الكلمات

 البحث العلمي .–التحصيل المعرفي – الجامعية  المكتبات – التكنولوجيا 
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Résumé : 

A làge ou nous vivons,connu sous le nom d’explosion de   l’information la 

technologie moderne dans les bibliotheques  universitaires est devenue un facteur 

efficace dans la réussite cognitve de l’étudiant universitaire avec les bibliotheques 

univercitaire se sont à la hauteur des meileures notes en fournissant aux étudiants des 

informations des connaissances et de léducations qui augmentent leurs capacités dans 

les compétences techniques et scientifiques ,avec pour les soutenir à tous les niveaux 

de productions et d’autes  

Cette étude  vise à mettre en évidence la nouvell technologie dans les 

bibliotheques universitaires ét sa relation à la réussite cognitive en menant une étude 

de terrain sur labibliothéque universitaire de la faculté des siences sociales, Ainsi que 

la connaissances de la mesure dans laquelle les étudiants binificient de la technologie 

dans la préparation et le développement de leur recherche , cette étude comprnait une 

séparation systématique et deuse chapitre et un nouveau chapitre sur l’étude de terrain. 

L’étude conclu qu’une serie de results généraux est qu’il ya un intérét croisant 

pour la technologie vers la bibliothéques malgré les dificultés qui empéchent leur 

accès et le développement des acquis congnitifs car il ne peut se passer à la lumére des 

développement technologiques.  
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